
  
 Medida 1- Designação da Medida:Melhorar atitudes e comportamentos, dentro e fora da sala 

de aula, promotores do sucesso social e escolar 
 

 
Fragilidade/Problema 

 

Fragilidade:  

A indisciplina dentro e fora da sala de aula – fator de intranquilidade e promotor de 
insucesso escolar. 

Fontes de 
identificação 

Fontes de Identificação: 

Projeto de intervenção da Diretora/Carta de missão da Diretora/Projeto Educativo/ 

Atas de reuniões de Conselho Pedagógico/Atas de reuniões de Conselho de Turma e 

participações disciplinares. 

Anos de escolaridade 
a abranger 

1º, 2º, 5º e 7º ano 

 

Objetivos 1. Responsabilizar os alunos pelos seus atos; 

2. Melhorar comportamentos/atitudes; 

3. Diminuir a indisciplina; 

4. Implementar um Gabinete de Intervenção Prioritário, com recurso a uma equipa 

multidisciplinar, de atendimento permanente na escola dos 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico. 

Metas 1. Assegurar o Gabinete de Intervenção Prioritária na escola de 2º e 3º ciclo;  

2. Reduzir, em 10%, a aplicação de medidas disciplinares nos diferentes níveis e em 

todas as escolas do Agrupamento; 

3. Acompanhar 100% dos alunos com problemas deindisciplina. 

Atividades 1. Implementação do GIP na escola do 2º e 3º ciclos; 

2. Simplificação de procedimentos; 

3. Formação aos alunos na área de Gestão de Conflitos; 

4. Implementar a medida dos “padrinhos” de 9º ano com o 5º ano, a partir do dia da 

receção aos alunos na escola; 

5. Criação de um grupo de alunos mediadores de conflito; 

6. Elaboração de guiões de conduta e procedimentos, adaptados a cada nível de 

ensino com os direitos e deveres dos alunos constantes no R.I. do Agrupamento, com a 

colaboração dos alunos; 

7. Trabalho de tutoria em 2 horas de direção de turma; 

8. Criação de incentivos de boas práticas e condutas, do conhecimento da 

comunidade; 

9. Prémios simbólicos para os alunos mais cumpridores (Cumpridor, Assíduo, Pontual); 

10. Concurso da melhor turma, a nível comportamental, por período; 

11. Contacto telefónico com os encarregados de educação dos alunos com ordem de 

saída de sala de aula, nos 2º e 3º ciclos; 

12. Envolvimento dos encarregados de educação na gestão de conflitos/ cumprimento 

de regras; 

13. Aplicação de um programa de competências sociais a alunos reincidentes; 

14. Aplicação do programa Mindup no 1º Ciclo, em contexto de sala de aula, 

diariamente, nos períodos de entrada na sala de aula; 

15. Aplicação do programa RESCURE na oferta complementar nos anos de intervenção 

na educação pré-escolar e ensino Básico; 

16. Implementação de atividades lúdicas de recreio nas escolas básicas; 

17. Divulgação dos resultados à comunidade educativa no Seminário realizado em 

colaboração com os Encarregados de Educação;  

18. Trabalho de colaboração/articulação com o Mediador EPIS na integração dos alunos 

do 2º e 3º ciclos; 



  
 

Loures, 29 de junho de 2016 

Plano aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de dia 30 de junho de 2016 e 

19.  Articulação com o Projeto " Eu Amo SAC" do Programa Escolhas.  

Calendarização Setembro de 2016 a Junho de 2018 

Recursos  De acordo com os recursos existentes a nível de crédito horário do Agrupamento. ( 
16 horas )  

 Professor destacado, a tempo inteiro no projeto EPIS.  

 Recursos financeiros para aquisição de jogos e materiais: 1000€ 

Indicadores de 
Monitorização e meio 

de verificação da 
execução e da eficácia 

da medida 

Monitorização: 

Quando? 

 1 vez por período; 

 No final de cada ano letivo; 

Quem?  

 Diretora e respetiva equipa diretiva; 

 Conselho Pedagógico; 

 Coordenadores de estabelecimento; 

 Coordenadores de Diretores de Turma 

 Coordenadores de Ano  

 Titulares de grupos/turma; 

 Equipa de autoavaliação; 

Como?  

 Observação direta; 

 Realização de reuniões; 

  Análise de dados. 

Com que instrumentos? 

 Com grelhas de registo das reuniões realizadas; 

 Grelhas de registo de ocorrência; 

 Estatísticas; 

 Estatística dos resultados escolares 

Indicadores de referência : 

 Nº de reuniões; 

 Atividades realizadas; 

 Nº de alunos por turma/ nº de alunos por professor; 

 % de medidas disciplinares aplicadas;  

 Materiais; produzidos; 

 Resultados escolares nos dois anos de vigência da medida. 

Responsáveis pela 
execução da medida e 
Coordenador da 
Equipa: 

 

 Diretora e respetiva equipa; 

 Conselho Pedagógico; 

 Coordenadores de estabelecimento; 

 Equipa Multidisciplinar; 

 Equipa de autoavaliação; 

 Coordenadores de Diretores de Turma 

Coordenador da Equipa: 

 

Professora Clara Ogando + 1 
docente por cada escola:  
Ana Pedro- E.B. de Frielas  
Sónia Filipe – E.B. da Flamenga  
------                 E.B Fernando de 
Bulhões  
 
 
 

Necessidade de 
Formação:  

 

1. Formação em Mindup: 25 horas  
2. Formação/ Projeto RESCURE: 25 horas  
Formação a realizar ao longo dos 2 anos  



  
 

 em reunião de Conselho Geral de dia 7 de Julho de 2016  

A Diretora  

Irene Louro  



  
 

   
 

 

GRELHA DE MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA 

Medida 1- Designação da Medida: Melhorar atitudes e comportamentos, dentro e fora da sala de aula, promotores do 



  
 

   
 

sucesso social e escolar 

Objetivos 1. Responsabilizar os alunos pelos seus atos; 

2. Melhorar comportamentos/atitudes; 

3. Diminuir a indisciplina; 

4. Implementar umgabinete de apoio ao aluno, com recurso a uma equipa multidisciplinar, de atendimento 

permanente na escola dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. 

Metas 1. Assegurar o gabinete de apoio ao aluno na escola de 2º e 3º ciclo;  

2. Reduzir, em 10%, a aplicação de medidas disciplinares nos diferentes níveis e em todas as escolas do 

Agrupamento; 

3. Acompanhar 100% dos alunos com problemas de indisciplina. 

 
ATIVIDADES 

OPERACIONALIZAÇÃO 

IMPLENTAÇÃO FUNCIONAMENTO OBS: 

1 2 3 4 

Atividades 1. Implementação do GAAna 
escola do 2º e 3º ciclos; 

Desde o início do ano 
letivo 

 
 

x 

 

 
 

 
 

Mudança do nome 
do gabinete  

2. Simplificação de 
procedimentos; 

   x   

3. Implementar a medida dos 
“padrinhos” de 9º ano com o 
5º ano, a partir do dia da 
receção aos alunos na escola; 

Implementado na 
receção aos alunos 

    
X 

 

4. Formação aos alunos na área 
de Gestão de Conflitos; 

A implementar na 
tutoria  

x     

5. Criação de um grupo de 
alunos mediadores de conflito; 

A implementar na 
tutoria  

x     

6. Elaboração de guiões de 
conduta e procedimentos, 
adaptados a cada nível de 
ensino com os direitos e 
deveres dos alunos constantes 
no R.I. do Agrupamento, com a 
colaboração dos alunos; 

A implementar na 
tutoria  

 x    

7. Trabalho de tutoria em 2 
horas de direção de turma; 

Implementado desde 
o início do ano 
letivo: 
1 tempo GAA 
1 tempo tutoria  

 x    

8. Criação de incentivos de boas 
práticas e condutas, do 
conhecimento da comunidade; 

Continuação do 
trabalho realizado  

  x   

9. Prémios simbólicos para os 
alunos mais cumpridores 
(Cumpridor, Assíduo, Pontual);  

Informar os alunos 
nas horas de tutoria 
Avaliação realizada 
no final de cada 
período 

 x    

10. Concurso da melhor turma, 
a nível comportamental, por 
período; 

Informar os alunos 
nas horas de tutoria 
Avaliação realizada 
no final de cada 
período 

 x    

 
11. Contacto telefónico com os 
encarregados de educação dos 
alunos com ordem de saída de 
sala de aula; 

Continuação do 
procedimento 
habitual  

  x   

12. Envolvimento dos 
encarregados de educação na 
gestão de conflitos/ 
cumprimento de regras; 

Desde o início do ano 
letivo com as 
reuniões de receção 
e de início de ano 

  x   



  
 

   
 

Legenda: 

1. Atividade não iniciada/realizada 

2. Atividade a decorrer com constrangimentos inerentes  à sua implementação 

3. Atividade a decorrer sem constrangimentos 

4. Atividade realizada/concluída com sucesso 

Esta Grelha terá a função de relatório realizado em cada reunião de monitorização A aplicação das atividades poderá ter 

uma rentabilidade diferente a partir do momento em que os três docentes proposto pelo Ministério para o desenvolvimento 

do plano, forem colocados. 

Em 21 de Outubro, numa reunião realizada com a presença das Coordenadoras de Departamento da Educação pré-escolar e 

1º ciclo considerou-se haver constrangimentos na implementação das medidas pela não colocação dos docentes do projeto. 

Reunião realizada no dia 21 de setembro de 2016 

Na Reunião realizada em 21 de outubro completou-se o preenchimento do relatório. 

 

 

 

A Diretora  

13. Aplicação de um programa 
de competências sociais a 
alunos reincidentes; 

A aplicar de acordo 
com as necessidades 
evidenciadas pelo 
GAA  

x     

14. Aplicação do programa 

Mindup no 1º Ciclo, em 

contexto de sala de aula, 

diariamente, nos períodos de 

entrada na sala de aula; 

Implementado na 
maioria das turmas 
do 1º ciclo 

  x  Estratégia  a 
aplicar apenas no 
1º ciclo 

15. Aplicação do programa 
RESCUR na oferta 
complementar nos anos de 
intervenção na educação pré-
escolar e ensino Básico; 

 
Aguarda-se formação 
já solicitada ao 
Cenfores 

    Estratégia  a aplicar 
apenas no 1º ciclo 

16.  Implementação de 
atividades lúdicas de recreio 
nas escolas básicas; 

   x  De acordo com as 
condições 
financeiras de cada 
ciclo/ escola  

17. Divulgação dos resultados à 
comunidade educativa no 
Seminário a realizarem 
colaboração com os 
Encarregados de Educação;  

 x     

18. Trabalho de 
colaboração/articulação com o 
Mediador EPIS na integração 
dos alunos do 2º e 3º ciclos; 

 
 
----------------------- 

 
 
----
- 

 
 
--
- 

 
 
----
- 

 
 
------
- 

Como o Epis foi 
interrompido no 
Agrupamento 
devemos substituir 
esta designação 
pelo “G10” – Apoio 
tutorial específico 

19.  Articulação com o Projeto 

" Eu Amo SAC" do Programa 

Escolhas. 

 

 
 
 

 
 
 

x 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ou outros, 
designadamente a 
equipa de Educação 
Especial e a equipa 
Multidisciplinar 



  
 

   
 

Irene Louro  



  
 Medida 2- Designação da Medida: Intensificar a relação Escola/Família 

 
 

Fragilidade/Problema 
Fragilidade:  

A relação Escola/Família 

Fontes de 
identificação 

Fontes de Identificação: 

Projeto de intervenção da Diretora/Carta de missão da Diretora/Projeto Educativo/ 

Atas de reuniões de Conselho Pedagógico/Atas de reuniões de Conselho de Turma. 

Anos de escolaridade 
a abranger 

1º, 2º, 5º e 7º ano 

  

Objetivos 1. Eliminar obstáculos na colaboração Escola/Família; 

2. Investir num clima de confiança Escola/Família; 

3. Envolver os Encarregados de Educação nas atividades da turma do seu educando; 

4. Envolver os E.E. nas atividades da comunidade escolar;  

Metas 1. Conhecer, individualmente 100% dos E.E no início de cada nível de ensino; 

2. Envolver 10% dos E.E de cada ano de escolaridade abrangidos na organização  de 

eventos. 

3. Aumentar em 10% a participação dos E.E nas reuniões de avaliação formativa 

intercalares dos anos envolvidos; 

4. Aumentar em 10% a participação dos E.E nas reuniões de tomada de conhecimento 

da avaliação de final de período, dos anos envolvidos; 

5. Envolver as Três Associações de Pais na Realização de um Seminário anual; 

6. Motivar 50% dos E.E dos anos envolvidos para a realização de um seminário 

temático anual organizado pelo Agrupamento. 

Atividades 1. Reuniões de apresentação, de início de ano, da Diretora com os Encarregados de 

Educação dos alunos de 1º, 2º, 5º e 7º Anos; 

2. Reuniões individuais com os encarregados de educação, por turma com o P.T./ D.T, 

de acordo com o nível de ensino; 

3. Reunião da Direção e Coordenação de Estabelecimento com as Associações de Pais; 

4. Reunião conjunta com os Encarregados de Educação, por turma com o P.T./ D.T, de 

acordo com o nível de ensino;  

5. Envolvimento dos pais nas atividades do PAA na Escola e na sala de aula dos seus 

educandos;  

6. Trabalho de articulação com o Mediador EPIS;  

7. Trabalho de articulação com o Projeto " Eu Amo SAC" do Programa Escolhas; 

8. Elaboração de um guião de boas práticas; 

9. Organização do seminário anual; 

10. Publicitação do guião à comunidade educativa.  

Calendarização Setembro de 2016 a Junho de 2018 

Recursos  Recursos decorrentes do Despacho normativo n.º 4-A/2016  ( 4 horas)  

 O proposto na medida 1- 1 professor a tempo inteiro destacado no Projeto EPIS  

 1000 Euros anuais para organização dos seminários. 
 

Indicadores de 
Monitorização e 

meio de verificação 
da execução e da 

eficácia da medida 

Monitorização: 

Quando? 

 1 vez por período; 

 No final de cada ano letivo; 

Quem?  

 Diretora e respetiva equipa; 

 Coordenadores de estabelecimento; 



  
 

 

Loures, 29 de junho de 2016 

Plano aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de dia 30 de junho de 2016 e  

em reunião de Conselho Geral de dia 7 de Julho de 2016  

A Diretora  

Irene Louro  

 

 Coordenadores de Diretores de Turma 

 Coordenadores de Ano  

 Titulares de grupos/turma; 

 Associações de Pais. 

Como?  

Com grelhas de registo das reuniões e atividades realizadas; 

Indicadores de referência : 

 Nº de Reuniões; 

 Atividades realizadas; 

 % de E.E. envolvidos em cada atividade;  

  Materiais produzidos; 

 Materiais divulgados 

Responsáveis pela 
execução da medida 
e coordenadora da 
equipa:  

 

 Diretora e respetiva equipa; 

 Coordenadores de Estabelecimento; 

 Coordenadores de Diretores de Turma 

 Coordenadores de Ano  

 Titulares de grupos/turma/  
 

Coordenadora da Equipa: 

 
Professora Manuela Silva + 1 
docente de cada escola 
 
 
 

Necessidade de 
Formação:  

 

Necessidade de Formação: _______________________________ 

 



  
 GRELHA DE MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA 

Medida 2- Designação da Medida: Intensificar a relação Escola/Família 
Objetivos  

1. Eliminar obstáculos na colaboração Escola/Família; 

2. Investir num clima de confiança Escola/Família; 

3. Envolver os Encarregados de Educação nas atividades da turma do seu educando; 

Envolver os E.E. nas atividades da comunidade escolar; 

Metas 1. Conhecer, individualmente 100% dos E.E no início de cada nível de ensino; 

2. Envolver 10% dos E.E de cada ano de escolaridade abrangidos na organização  de eventos. 

3. Aumentar em 10% a participação dos E.E nas reuniões de avaliação formativa intercalares dos 

anos envolvidos; 

4. Aumentar em 10% a participação dos E.E nas reuniões de tomada de conhecimento da avaliação 

de final de período, dos anos envolvidos; 

5. Envolver as Três Associações de Pais na Realização de um Seminário anual; 

Motivar 50% dos E.E dos anos envolvidos para a realização de um seminário temático anual 
organizado pelo Agrupamento. 

 
ATIVIDADES 

OPERACIONALIZAÇÃO 

IMPLENTAÇÃO FUNCIONAMENTO OBS: 

1 2 3 4 

Atividades Reuniões de apresentação, 

de início de ano, da Diretora 

com os Encarregados de 

Educação dos alunos de 1º, 

2º, 5º e 7º Anos; 

No início do ano 
escolar  

 
 

 
 

 
 

 

x 

A Diretora só não 
esteve presente nos 
2º e 7ºanos, onde 
estiveram os 
coordenadores de 
estabelecimentos, em 
sua representação 

Reuniões individuais com os 

encarregados de educação, 

por turma com o P.T./ D.T, 

de acordo com o nível de 

ensino; 

No início do ano 
escolar  

   x  

Reunião da Direção e 
Coordenação de 
Estabelecimento com as 
Associações de Pais; 

 x    
 

Houve reunião das 
associações de pais 
em outubro, com 
vista à unificação das 
Associações 

Reunião conjunta com os 

Encarregados de Educação, 

por turma com o P.T./ D.T, 

de acordo com o nível de 

ensino;  

No início do ano 
escolar  

   x  

Envolvimento dos pais nas 

atividades do PAA na Escola 

e na sala de aula dos seus 

educandos;  

No início do ano 
escolar  

 x    

Trabalho de articulação com 

o Mediador EPIS;  

 
----------------- 

 
----
- 

 
--
- 

 
----
- 

 
------
- 

O Projeto EPIS foi 
interrompido  

Trabalho de articulação com 

o Projeto " Eu Amo SAC" do 

Programa Escolhas; 

  x   Ou outros, 
designadamente a 
equipa de Educação 
Especial e a equipa 
Multidisciplinar 

Elaboração de um guião de 

boas práticas; 

 x     



  
 

Legenda: 

1. Atividade não iniciada/realizada 
2. Atividade a decorrer com constrangimentos inerentes  à sua implementação 
3. Atividade a decorrer sem constrangimentos 
4. Atividade realizada/concluída com sucesso 

Esta Grelha terá a função de relatório realizado em cada reunião de monitorização A aplicação das atividades poderá ter uma 
rentabilidade diferente a partir do momento em que os três docentes proposto pelo Ministério para o desenvolvimento do plano, 

forem colocados. 

Em 21 de Outubro, numa reunião realizadacom a presença dasCoordenadoras de Departamento daEducação pré-escolar e 1º 
cicloconsiderou-se haver constrangimentos na implementação das medidas pela não colocação dos docentes do projeto.  

Reunião realizada no dia 21 de setembro de 2016 

Na Reunião realizada em 21 de outubro completou-se o preenchimento do relatório.  

A Diretora  

Irene Louro  

Organização do seminário 

anual 

 x     

Publicitação do guião à 
comunidade educativa. 

 x     



  
 Medida 3- Designação da medida: Melhoria da articulação intra e 

interdepartamental 
 

Fragilidade/Problema 

 

Fragilidade:  

Articulação intra e interdepartamental 

Fontes de 
identificação 

Fontes de Identificação: 

Projeto de intervenção da Diretora/Carta de missão da Diretora/Projeto Educativo/Atas 
de Conselho Pedagógico/Atas Conselho turma 

Anos de escolaridade 
a abranger 

1º, 2º, 5º e 7º ano 

 

Objetivos 1. Criar espírito de liderança 
2. Incrementar a articulação curricular vertical; 
3. Incrementar a articulação curricular horizontal;  
4. Incrementar, nos professores, a articulação do conhecimento socio-afetivo dos alunos; 
5. Incrementar a articulação entre os serviços  Técnico-Pedagógicos de Apoio Educativo, 
a Educação Especialdo Agrupamento, a equipa Multidisciplinar e o Mediador Epis;  
6. Incrementar a articulação entre os departamentos e as bibliotecas escolares; 
7. Incrementar a utilização das TIC no trabalho de articulação;  
8. Elaborar o projeto de desenvolvimento do curriculo adequado às mudanças instituidas 
no Agrupamento.  

Metas 1. Utilização do office 365, para trabalho de articulação e colaboração, por 100% 
dos docentes; 

2. Envolvimento no trabalho de articulação de 100% dos educadores e dos docentes do 

ensino básico;  

3. Envolvimento direto de todos os Coordenadores de Departamento; 

4. Realização de todas as reuniões programadas; 

5. Envolvimento de duas das BE/CRE do Agrupamento; 
6. Apresentação e aprovação do projeto de desenvolvimento curricular. 

Atividades Atividades instrumentais: 
a) Atribuição de conta de e-mail para utilização do office 365 aos novos docentes do 

agrupamento; 
b) Incremento da utilização do office 365 como ferramenta de trabalho de articulação e 
trabalho colaborativo;  
Articulação Vertical:  

1. Reuniões de articulação curricular entre docentes de transição de ciclo, após 
distribuição de serviço docente; 

2. Realização de reuniões de Departamento para elaboração das planificações por 
disciplina articulando conteúdos/ competências entre os vários níveis de ensino/ciclos; 

3. reuniões de articulação para conhecimento dos alunos nos domínio sócio-afetivo 
entre PT e DT nos anos de transição de ciclo; 

Articulação Horizontal :  

1. Planificação, em grupo disciplinar, das atividades experimentais em todos os 

períodos; 

2. Planificação, em grupo disciplinar, do trabalho autónomo a realizar com os alunos; 

3. Reuniões de articulação curricular entre as várias disciplinas do mesmo ano de 

escolaridade; 

4. Realização de unidades de trabalho interdisciplinar com utilização de metodologias 

diversificadas;  

5. Reuniões de articulação de conselho de docentes/conselhos de turma de ano para 
articular e uniformizar procedimentos, critérios de avaliação e operacionalizar o PAA 
no PT, uma vez por período; 

6. Realização de reuniões de planificação das matrizes e instrumentos de avaliação de 



  
 

 

Loures, 29 de junho de 2016 

Plano aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de dia 30 de junho de 2016 e  

em reunião de Conselho Geral de dia 7 de Julho de 2016  

A Diretora  

Irene Louro  

 

aferição interna, por ano/disciplina;  
7. Participação das professoras bibliotecárias do ciclo correspondente nas reuniões de 

articulação curricular; 
8. Participação das professoras bibliotecárias do ciclo correspondente nas reuniões de 

conselho de docentes e conselho de turma intercalares; 
9. Elaboração do Projeto de desenvolvimento curricular de acordo com o presente 

plano.  

 
Calendarização 

 
Setembro de 2016 a Junho de 2018 

Recursos  
 Recursos decorrentes do Despacho normativo n.º 4-A/2016  ( 4 horas)  

 1Mediador EPIS a tempo inteiro. 

 Os previstos nas outras medidas 
Indicadores de 

Monitorização e 
meio de verificação 

da execução e da 
eficácia da medida 

Monitorização: 

Quando? 

 1 vez por período; 

 No final de cada ano letivo. 

Quem?  

 Coordenadores de Departamento; 

 Coordenador dos Diretores de Turma; 

 Diretor de Turma e Conselho de Turma. 

 
Como?  

 Com grelhas de registo das reuniões realizadas; 

Indicadores de referência : 

 Nº de professores envolvidos; 
 Nº de reuniões realizadas. 

Responsáveis pela 
execução da medida:  

 

 A articulação vertical do currículo é da 
responsabilidade dos departamentos curriculares.  

 A articulação horizontal é da responsabilidade 
do Conselho de Turma e do Diretor de Turma / 
Professores Titulares. 

 

Coordenador da Equipa: 

Professoras Vera Tavares e 
Ana Paula Almeida 
+ Coordenadores dos 
Grupos de Recrutamento  

Necessidade de 
Formação:  

 
 

 Formação em trabalho colaborativo/ avaliação Formativa – utilizando ferramentas 
TIC – 25 horas  

 Formação em Coaching;  25 horas  
Formação a realizar nos dois anos 



 

   
 

 

GRELHA DE MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA   

Medida 3- Melhoria da articulação intra e interdepartamental 

Objetivos 1. Criar espírito de liderança 
2. Incrementar a articulação curricular vertical; 
3. Incrementar a articulação curricular horizontal;  
4. Incrementar, nos professores, a articulação do conhecimento socio-afetivo dos alunos; 
5. Incrementar a articulação entre os serviços Técnico-Pedagógicos de Apoio Educativo, a Educação Especial do 
Agrupamento, a equipa Multidisciplinar. 
6. Incrementar a articulação entre os departamentos e as bibliotecas escolares; 
7. Incrementar a utilização das TIC no trabalho de articulação;  
8. Elaborar o projeto de desenvolvimento do currículo adequado às mudanças instituídas no Agrupamento.  

Metas 1. Utilização do Office 365, para trabalho de articulação e colaboração, por 100% dos docentes; 
2. Envolvimento no trabalho de articulação de 100% dos educadores e dos docentes do ensino básico;  
3. Envolvimento direto de todos os Coordenadores de Departamento; 
4. Realização de todas as reuniões programadas; 
5. Envolvimento de duas das BE/CRE do Agrupamento; 
6. Apresentação e aprovação do projeto de desenvolvimento curricular. 

 
ATIVIDADES 

OPERACIONALIZAÇÃO 

IMPLENTAÇÃO 
FUNCIONAMENTO 

OBS: 
1 2 3 4 

Atividades 
Instrumentais 

a) Atribuição de conta de e-mail 
para utilização do Office 365 
aos novos docentes do 
agrupamento; 

No 1.º 
período 

   

X 

Melhorar a comunicação relativa 
os novos docentes que vão 
chegando ao agrupamento  ao 
longo do ano.(a)  

b) Incremento da utilização do 
Office 365 como ferramenta de 
trabalho de articulação e 
trabalho colaborativo; 

Desde o início 
do ano letivo 

 

X 

  Concretizar a sessão de formação 
já solicitada.  
Combater resistência individual à 
utilização.(b) 

Atividades 
de 

articulação 
vertical 

1. Realização de reuniões de 
Departamento para elaboração 
das planificações por disciplina 
articulando conteúdos/ 
competências entre os vários 
níveis de ensino/ciclos; 

Ao longo do 
ano letivo  

 
X 
 

 

 

Algumas disciplinas ainda vão dar 
início a esse processo. 
Há já, no entanto, articulação a 
nível de atividades do PAA. 

Houve articulação vertical aquando 
da atualização/ reformulação dos 
critérios de avaliação de todas as 
disciplinas.  

2. Realização de reuniões de 
articulação para conhecimento 
dos alunos no domínio socio-
afetivo entre PT e DT nos anos 
de transição de ciclo; 

No início do 
ano letivo 

   

X 

As dificuldades  em articular 
centraram-se na transição do 9.º 
para o 10.º ano, uma vez que 
muitos alunos não vêm do nosso 
agrupamento. 

3. Reuniões de articulação 
curricular entre docentes de 
transição de ciclo, após 
distribuição de serviço docente; 

No início do 
ano letivo 

 

 

 
X 
 

 

Atividades 
de 

articulação 
horizontal 

1. Planificação, em grupo 
disciplinar, das atividades 
experimentais em todos os 
períodos; 

Ao longo do 
ano letivo 

 

 X 

 Constrangimentos na 
concretização dessa planificação 
devido ao número de alunos por 
turma e ao impacto de outras 
atividades do agrupamento nas 
aulas das disciplinas.(c) 

2. Planificação, em grupo 
disciplinar, do trabalho 
autónomo a realizar com os 
alunos; 

Ao longo do 
ano letivo 

 

 X 

  

3. Reuniões de articulação 
curricular entre as várias 
disciplinas do mesmo ano de 
escolaridade; 

Implementad
as através 
dos CTs, ao 
longo do ano, 
e também ao 
nível de 
conselho de 
ano. 

 

X 

  Sugere-se a planificação em 
conjunto de todas as atividades 
por forma a evitar a constante 
interferência nas aulas de algumas 
disciplinas  e nos mesmos dias da 
semana. 
Sugere-se também a formalização 
dos contactos informais entre 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.aspx


 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:   
1. Atividade não iniciada/realizada      
2. Atividade a decorrer com constrangimentos inerentes à sua implementação      
3. Atividade a decorrer sem constrangimentos       
4. Atividade realizada/concluída com sucesso    

Notas: 
(a)

 Sugere-se a elaboração de uma pequena ficha-registo com os contactos de novos docentes que vão chegando à escola ao longo do ano. 
Os docentes preechem os seus dados aquando da sua apresentaação na secretaria e esta faz seguir essa informação (via 365) para os 
coordenadores de estabelecimento, coordenadores de departamento e para o administrador da 365. 

 

(b)
 Ainda a realizar uma sessão de formação solicitada ao administrador da plataforma 365 para os docentes interessados, mas com 

dificuldades. Todo o correio institucional/de trabalho deve ser apenas enviado através da 365 para incentivar a sua utilização. Foi referida 
também as próprias dificuldades técnicas, oferecidas pela própria plataforma, como potencialmente desmotivadoras.   

(c)
 Algumas disciplinas, como História e Geografia, fizeram essa articulação incidir sobre as metodologias. O Pré-Escolar e o 1.º Ciclo, as Artes 

e a Educação Física também fizeram essa articulação no início do ano.  

Grelha resultante de reunião realizada no dia 21 de setembro de 2016 

Esta Grelha terá a função de relatório realizado em cada reunião de monitorização. 

Na reunião realizada em 24 de novembro completou-se o preenchimento do presente relatório. 

A Coordenadora da Medida  

Vera Tavares  

docentes de disciplinas afins para 
aferição de termos utilizados nas 
aulas (por exemplo, Matemática e 
GD ou Matemática e Física). 

4. Realização de unidades de 
trabalho interdisciplinar com 
utilização de metodologias 
diversificadas; 

Ao longo do 
ano letivo 

  X  

Está a decorrer no âmbito dos 
projetos desenvolvidos no 
agrupamento e através da 
realização de visitas de estudo e de 
conferências/colóquios que 
complementam o currículo, por 
exemplo, na área da formação 
para a cidadania.  

5. Reuniões de articulação de 
conselho de 
docentes/conselhos de turma 
de ano para articular e 
uniformizar procedimentos, 
critérios de avaliação e 
operacionalizar o PAA no PT, 
uma vez por período; 

Ao longo do 
ano letivo 

  X 

  

6. Realização de reuniões de 
planificação das matrizes e 
instrumentos de avaliação de 
aferição interna, por 
ano/disciplina;  

A 
implementar 
no 2.º 
período 

 

  
 
X  

Os coordenadores de 
departamento já estão a 
coordenar o calendário e a 
marcação de salas para realização 
dos testes no 2.º período. 

7. Participação das professoras 
bibliotecárias do ciclo 
correspondente nas reuniões 
de articulação curricular; 

Ao longo do 
ano letivo 

  X   

8. Participação das professoras 
bibliotecárias do ciclo 
correspondente nas reuniões 
de conselho de docentes e 
conselho de turma 
intercalares; 

Ao longo do 
ano letivo 

  X  

 
 
 

9. Elaboração do Projeto de 
desenvolvimento curricular 
de acordo com o presente 
plano. 

Concluir, no 
1.º período, o 
trabalho já 
iniciado  

  

X  

 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia.aspx


  
 Medida 4- Designação da Medida: Adequar as metodologias e estratégias de 

sala de aula às aprendizagens dos alunos 
 

 
Fragilidade/Problema 
 

Fragilidade:  

A aplicação, em sala de aula, de metodologias ativas de aprendizagem. 

Fontes de 
identificação 

Fontes de Identificação: 

Projeto de intervenção da Diretora/Carta de missão da Diretora/Projeto Educativo/ 

Atas de reuniões de Conselho Pedagógico/Atas de reuniões de Conselho de Turma e 

de docentes/Atas de  Assembleias de Turma. 

Anos de escolaridade 
a abranger 

1º, 2º, 5º e 7º ano 

 

Objetivos 1. Motivar os alunos; 

2. Promover a autonomia dos alunos na aprendizagem 

3. Realizar trabalho colaborativo; 

4. Integrar saberes, atividades e projetos; 

5. Melhorar as aprendizagens; 

6. Melhorar os resultados escolares. 

Metas 1. Aumento em2% anual da taxa de transição dos anos de escolaridade envolvidos; 

2. Redução em 10% do insucesso no 1º ano na iniciação da Língua Portuguesa; 

3.Aumento em 5% anualda qualidade do sucesso educativo em Matemática e 
Português e Inglês nos anos de escolaridade envolvidos; 
3. Aumentoda correlação da avaliação interna com a externa no 9º ano de 
escolaridade; 

Atividades 1. Mudança dos espaços de sala de aula tornando-os mais apelativos na escola do 2º e 

3ºciclo; 

2. Utilização de metodologias diversificadas para a iniciação da leitura e da escrita 

(Jean quirit, PNEP,…) adequando às características do aluno; 

3. Constituição de “reservatórios de trabalhos” e materiais pedagógicos para ensino  

diferenciado; 

4. Privilegiar a avaliação formativa; 

5. Utilização de meios e dispositivos TIC em sala de aula; (1) 

6. Fomentar a utilização de dispositivos móveis e de metodologias ativas adaptadas e 

adequadas aos alunos; 

7. Calendarização anual para a utilização de espaços específicos (lab., salas TIC; 

8. Articulação vertical e horizontal dos conteúdos programáticos, de acordo com a 

medida 3; 

9. Trabalho interdisciplinar com  recurso a trabalho de projeto, resolução de 

problemas; 

10. Criação de uma "Turma Mais" no 2º ano em duas das escolas, com recurso a 

metodologias ativas de aprendizagem; 

11. Trabalho em coadjuvação, 5 horas por semana no 2º ano da escola de Frielas, por 

falta de espaço, recorrendo a metodologias ativas; 

12. Trabalho em coadjuvação nas turmas de de 1º ciclo, de acordo com a evolução do 

projeto, 5 horas por semana, recorrendo a metodologias ativas de aprendizagem; 

13. Permuta temporária, no 1º ciclo, entre os professores titulares, nas áreas de 

português e matemática, de forma voluntária; 

14. Desdobramento/Coadjuvação nas línguas e no Português, em  pelo menos um 

tempo letivo, para trabalhar a oralidade e a escrita, no 2º e 3º ciclos; 

15. Coadjuvação, por falta de espaço,  num bloco em  Ciências da Natureza, no  2º 



  
 

 (1) O Agrupamento está em processo de candidatura ao programa EMA para o equipamento de um laboratório de 

aprendizagem. O processo está a ser tecnicamente apoiado pela DGE.  

Loures, 29 de junho de 2016 

Plano aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de dia 30 de junho de 2016 e  

em reunião de Conselho Geral de dia 7 de Julho de 2016  

A Diretora  

Irene Louro  

 

Ciclo para a realização de trabalho experimental; 

16. Coadjuvação para a realização de trabalho colaborativo nas disciplinas com maior 

insucesso e ou sujeitas a exame nacional; 

17. Trabalho para reforço de competências e conteúdos, em grupos de nível ; 

18. Atualização das pastas de materiais pedagógicos/recursos educativos, em todas 

as disciplinas do Currículo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Calendarização 

 
Setembro de 2016 a junho de 2018 

Recursos Os recursos são os decorrentes do Despacho normativo n.º 4-A/2016  ( 100 horas)  

100 cadeiras para sala de aula: 2000€ 

Indicadores de 
Monitorização e 

meio de verificação 
da execução e da 

eficácia da medida 

Monitorização: 

Quando? 

 1 vez Por período; 

 No final de cada ano letivo; 

Quem?  

Conselho Pedagógico; 

Coordenador de Departamento; 

 Conselho de turma ou grupo de ano; 

 Coordenadores de Estabelecimento; 

 Coordenadores de Diretores de Turma 

 Coordenadores de Ano  

 Titulares de grupos/turma; 

Como?  

 Com registos das reuniões e com  os instrumentos realizados; 

Indicadores de referência: 

 Atividades realizadas; 

 Materiais produzidos; 

 Materiais partilhados; 

Responsáveis pela 
execução da medida:  
 

 Diretora e respetiva equipa diretiva; 

 Conselho Pedagógico; 

 Conselho de Disciplina;  

 Conselho de turma ou grupo de ano. 
 

Coordenador da equipa: 
 

Professora Máxima Chiquelho + 1 
docente de cada uma das escolas 

Necessidade de 
Formação:  

 Didáticas específicas- as oferecidas pelo centro de formação e de escolha do 
professor ; 

 Formação interna nas áreas de Português e Matemática. 
 



  
 GRELHA DE MONITORIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA 

Medida 4- Designação da Medida: Adequar as metodologias e estratégias de sala de aula às aprendizagens dos 
alunos 

Objetivos 1. Motivar os alunos; 

2. Promover a autonomia dos alunos na aprendizagem 

3. Realizar trabalho colaborativo; 

4. Integrar saberes, atividades e projetos; 

5. Melhorar as aprendizagens; 

Melhorar os resultados escolares. 

Metas 1. Aumento em 2% anual da taxa de transição dos anos de escolaridade envolvidos; 

2. Redução em 10% do insucesso no 1º ano na iniciação da Língua Portuguesa; 

3. Aumento em 5% anual da qualidade do sucesso educativo em Matemática e Português e Inglês nos 
anos de escolaridade envolvidos; 
3. Aumento da correlação da avaliação interna com a externa no 9º ano de escolaridade; 

 
ATIVIDADES 

OPERACIONALIZAÇÃO 

IMPLENTAÇÃO FUNCIONAMENTO OBS: 

1 2 3 4 

 1. Mudança dos espaços de sala 
de aula tornando-os mais 
apelativos na escola do 2º e 3º 
ciclo; 

Em algumas 
salas de aula –  
Continuidade 
de anos 
anteriores 

  
 
X 

   

 2. Utilização de metodologias 
diversificadas para a iniciação da 
leitura e da escrita (Jean qui rit, 
PNEP,…) adequando às 
características do aluno; 

Desde o início 
do ano, a partir 
da formação 
interna a todos 
os docentes 

 X  
 
 

  

 3. Constituição de “reservatórios 
de trabalhos” e materiais 
pedagógicos para ensino  
diferenciado; 

Desde o início 
do ano 

   
X 

  

 4. Privilegiar a avaliação 
formativa; 

Desde o início 
do ano 

   
X 

  

 5. Utilização de meios e 
dispositivos TIC em sala de aula; 
(1) 

Dentro das 
possibilidades 
do 
agrupamento 

 x  
 

  

 6. Fomentar a utilização de 
dispositivos móveis e de 
metodologias ativas adaptadas e 
adequadas aos alunos; 

 
 

 X    

 7. Calendarização anual para a 
utilização de espaços específicos 
(lab., salas TIC; 

 
Desde o início 
do ano letivo 

  X   

 8. Articulação vertical e 
horizontal dos conteúdos 
programáticos, de acordo com a 
medida 3; 

Desde o início 
do ano letivo 
 

 X    

 9. Trabalho interdisciplinar 
com recurso a trabalho de 
projeto, resolução de problemas; 

Desde o início 
do ano 
 

 X    

 10. Criação de uma "Turma 

Mais" no 2º ano em duas das 

escolas, com recurso a 

metodologias ativas de 

aprendizagem; 

Desde o início 
do ano 

 X   De acordo com a 
Coordenadora de 
Departamento a 
experiência no 1º ciclo 
está a funcionar muito 
bem  



  
 

Esta Grelha terá a função de relatório realizado em cada reunião de monitorização A aplicação 

das atividades poderá ter uma rentabilidade diferente a partir do momento em que os três 

docentes proposto pelo Ministério para o desenvolvimento do plano, forem colocados. 

Em 21 de Outubro, numa reunião realizadacom a presença dasCoordenadoras de Departamento 

daEducação pré-escolar e 1º cicloconsiderou-se haver constrangimentos na implementação das 

medidas pela não colocação dos docentes do projeto.  

Legenda: 

1. Atividade não iniciada/realizada 

2. Atividade a decorrer com constrangimentos inerentes  à sua implementação 

3. Atividade a decorrer sem constrangimentos 

4. Atividade realizada/concluída com sucesso 

Reunião realizada no dia 21 de setembro de 2016 

 11.  Trabalho em coadjuvação, 
5horas por semana no 2º ano da 
escola de Frielas, por falta de 
espaço, recorrendo a 
metodologias ativas; 

 
Desde o início 
do ano 
 

 X   De acordo com a 
Coordenadora de 
Departamento a 
experiência no 1º ciclo 
está a funcionar muito 
bem  

 12. Trabalho em coadjuvação 
nas turmas de de 1º ciclo, de 
acordo com a evolução do 
projeto, 5 horas por semana, 
recorrendo a metodologias ativas 
de aprendizagem; 

 
Desde o início 
do ano 
 
 
 

 X   De acordo com a 
Coordenadora de 
Departamento a 
experiência no 1º ciclo 
está a funcionar muito 
bem 

 13. Permuta temporária, no 1º 

ciclo, entre os professores 

titulares, nas áreas de português 

e matemática, de forma 

voluntária; 

 
 
 
 

x     

 14. Desdobramento/Coadjuvaçã
o nas línguas e no Português, em  
pelo menos um tempo letivo, 
para trabalhar a oralidade e a 
escrita, no 2º e 3º ciclos; 

 
De forma 
faseada desde 
o início do ano 
 

 X  

 
  

 15.Coadjuvação, por falta de 
espaço, num bloco em Ciências 
da Natureza, no 2ºCiclo para a 
realização de trabalho 
experimental; 

Desde o início 
do ano 
 
 

 X    

 16. Coadjuvação para a 
realização de trabalho 
colaborativo nas disciplinas com 
maior insucesso e ou sujeitas a 
exame nacional; 

Desde o início 
do ano 
 

 X    

 17. Trabalho para reforço de 

competências e conteúdos, em 

grupos de nível; 

Desde o início 
do ano 

 X    

 18. Atualização das pastas de 
materiais pedagógicos/recursos 
educativos, em todas as 
disciplinas do Currículo;                   

No início do 
ano letivo 
 

 X    



  
 
Na Reunião realizada em 21 de outubro completou-se o preenchimento do relatório.  

 

A Diretora  

Irene Louro  



  
 Medida 5- Designação da Medida:Trabalho colaborativo entre pares pedagógicos 

 
 

Fragilidade/Problema 
 

 

Fragilidade:  

Na implementação de processos de supervisão de tipo horizontal e 

colaborativo, como recurso pedagógico que contribua para uma melhoria dos 

resultados escolares 

Fontes de 
identificação 

Fontes de Identificação: 

Projeto de intervenção da Diretora/Carta de missão da Diretora/Projeto 
Educativo/Atas de Conselho Pedagógico/Atas de Assembleia de turma/Atas 
Conselho turma/Atas com Encarregados de Educação. 

Anos de escolaridade 
a abranger 

1º, 2º, 5º e 7º ano 

  

Objetivos 1. Trabalhar/investigar de modo colaborativo dentro e fora da sala de aula; 
2. Introduzir rotinas de reflexão promotoras do desenvolvimento profissional 
docente;  
3. Enriquecer as práticas pedagógicas, favorecendo as aprendizagens. 

Metas 1. Envolver 100% de docentes dos anos de escolaridade envolvidos; 

 

Atividades Processo de investigação-ação /estratégia de formação reflexiva sobre 

supervisão pedagógica interpares: 

1. Formação/informação, reflexão e motivação sobre o tema – reuniões 
preparatórias; 
2. Calendarização das sessões de trabalho colaborativo  envolvendo todos os 
professores dos anos abrangidos, em pares pedagógicos; 
3. Realização  das sessões de trabalho - 3+3x 2 horas, envolvendo 2 professores, 
que escolhem trabalharem em conjunto; 
4. Reuniões prévias às sessões de trabalho, realizada entre a dupla de 
professores 
5. Execução das sessões de trabalho em sala de aula; 
6. Refexão do trabalho realizado; 
7. Reuniões/ Assembleias de turma com os alunos das turmas envolvidas; 
8. Reflexão final com os professores envolvidos para produção de 
conhecimento; 
9. Elaboração de um diário de bordo; 
10.Apresentação das conclusões ao Agrupamento; 
11.Preparação do ano seguinte. 

 
Calendarização 

 
Setembro de 2016 a Junho de 2018 

 
Recursos  

De acordo com os recursos existentes (Despacho normativo n.º 4-A/2016)  ( 8 
horas)  
Recursos financeiros para aquisição de fundo documental sobre o tema: 
•200 € 
•Aquisição de meios tecnológicos para uso dos docentes: 6000 € (1)  
 

Indicadores de 
Monitorização e 

meio de verificação 

Monitorização: 

Quando? 

 1 vez Por período; 



  
 

(1)Dispositivos a utilizar globalmente por todo o agrupamento também no âmbito de um projeto de " 

incubação de metodologias de trabalho colaborativo", utilizando meios TIC e implementação de um 

Laboratório de  aprendizagem na Escola sede do Agrupamento, com Kits móveis de utilização por todos os 

estabelecimentos do Agrupamento. 

 

Loures, 29 de junho de 2016 

 

Plano aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de dia 30 de junho de 2016 e  

em reunião de Conselho Geral de dia 7 de Julho de 2016  

A Diretora  

Irene Louro  

 

da execução e da 
eficácia da medida 

 No final de cada ano letivo. 

Quem?  

 Diretora e respetiva equipa diretiva; 

 Conselho Pedagógico; 

 Coordenadores de Departamento; 

 Coordenadores/ responsáveis de Estabelecimento 

Como?  

 Com grelhas de registo das reuniões realizadas; 

 Produção de conhecimento; 

 Apresentação das conclusões. 
Indicadores de referência : 

 Nº de professores envolvidos; 

 Nº de observações realizadas; 

 Nº de Reuniões realizadas; 

 Conhecimento produzido.  

Responsáveis pela 
execução da medida:  

 

 Diretora e respetiva equipa diretiva; 

 Coordenadores/ responsáveis de Estabelecimento; 

 Coordenadores de Diretores de Turma; 

 Coordenadores de Ano; 

 Professores intervenientes 

Coordenadora da equipa 

Irene Louro 
 
 
 

Necessidade de 
Formação:  

 
 

Já prevista noutras medidas  

 


