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                                        CONSELHO PEDAGÓGICO - 2009/2010 
 

                                                   Plano de Melhoria da Escola 
 

1 – Caracterização da População Escolar 

PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

Instrumento 

de 

Autonomia 

Acções que devem ser desenvolvidas Responsáveis Calendarização 

PAA 

No novo modelo para a caracterização dos alunos, importa que os Conselhos dos Directores de Turma e 

dos Coordenadores Pedagógicos: 

- Verifiquem a sua adequabilidade (e, se necessário, introduzam modificações para 2010-11); 

- Enriqueçam a compreensão dos respectivos dados através de um melhor conhecimento das comunidades 

envolventes (com o eventual recurso, por exemplo, à Associação Khapaz, à Câmara Municipal do Seixal, 

Instituto de Reinserção Social e Juntas de Freguesia); 

- Observem que outros tipos de dados recolhidos são significativos e estruturem a sua recolha, ao nível de 

escola (para 2010-11); 

- Procedam à caracterização global dos alunos da Escola: 

→ caracterização social, educativa, económica – criar indicadores para construir o perfil para essa 

avaliação (no 7º ano, o modelo para a caracterização, deverá ser preenchido pelos alunos e 

Encarregados de Educação); 

→ caracterizar a três níveis: social, educativo e económico: 

Social: Com quem vive (pais/outros) Família monoparental? Cultura de origem 

Educativo: Escolaridade da pessoa com quem vive 

Económico: Pedidos de SASE; Desemprego em casa; Acesso Internet; 

→ divulgação dos resultados. 

DTs e Coordenadoras 

de Directores de 

Turma; 

 

Coordenador das 

turmas dos cursos 

nocturnos; 

 

Mediadores e 

Coordenadora das 

Novas 

Oportunidades; 

 

GTAI 
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PAA 

A avaliação diagnóstica deve ser feita apenas aos alunos dos 7º e 10º anos e servir para prognosticar o 

desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem e deve reflectir-se, nas planificações, no reforço de 

determinadas experiências de aprendizagem. 

No âmbito da respectiva síntese pelos Grupos Curriculares, deve ser feito um debate (para produzir efeitos 

em 2010-11) acerca das questões de fundo, nomeadamente: 

- Momento ou momentos de realização (realizar nas primeiras aulas de cada período, com as competências 

das unidades previstas para esse período lectivo); 

- Se centrada em conteúdos e/ou competências. 

Grupo Curricular e 

Coordenadores dos 

Departamentos 

 
No âmbito dos Conselhos de Turma, deve ser pensada qual a melhor forma de integrar e actualizar os 

conhecimentos sobre os alunos e de obter ilações para o planeamento lectivo: 

- Reunir em CT para debater as conclusões e definir estratégias; as competências mais fracas deverão ser 

reforçadas na avaliação sumativa; reflexão sobre aplicação/utilização da avaliação diagnóstica); 

- Melhorar a articulação entre os diversos intervenientes no diagnóstico de necessidades individuais dos 

alunos (isso pressupõe a manutenção e o desenvolvimento da articulação entre as Coordenadoras dos 

Directores de Turma e os SPO); 

- Definir o que se considera necessidades individuais dos alunos (qual o seu âmbito). 

Conselhos de Turma 

e Coordenadoras de 

Directores de Turma 

 

SPO 

PEE 

É necessário, para o diagnóstico da escola, proceder à caracterização do: 

- Contexto físico e social da Escola; 

- História da Escola; 

- Alunos e das famílias de 2008-09 e 2009-10; 

- Corpo Docente; 

- Assistentes Operacionais e Administrativos (sugestão - colocar toda a informação em suporte digital, 

facilita a actualização dos dados) 

GTAI ou sob 
Coordenação do 
GTAI  
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2 – Identificação de problemas que dificultam o sucesso escolar 

PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

Instrumento 

de 

Autonomia 

Acções que devem ser desenvolvidas Responsáveis Calendarização 

PAA 

Nos Conselhos de Turma: 

→ Os PCTs devem ser implementados com carácter prioritário. 

→ Simplificação de processos nos Conselhos de Turma e consciencialização das equipas pedagógicas para 

uma participação empenhada nos mesmos. 

→ Relação privilegiada com os Encarregados de Educação.  

→ Acompanhamento sistemático dos CEF para uma maior eficácia da Orientação Escolar. 

 

Para a aferição de instrumentos e metodologias de ensino e a correspondente adopção de melhorias dos 

resultados escolares, o GTAI deve: 

- Disponibilizar a recolha, tratamento e análise de dados estatísticos; 

- Integrar outras solicitações apresentadas pelas estruturas.  

- Avaliar os apoios atribuídos.  

- Medir eficácia e eficiência da Escola. 

- Comparar os resultados com outras escolas do concelho.  

 

 

Conselhos de Turma 

e Coordenadoras de 

Directores de Turma; 

Coordenador das 

turmas dos cursos 

nocturnos; 

Coordenadora das 

Novas 

Oportunidades; 

Coordenadoras de 

Departamento; 

GTAI 

- Início de Outubro: 

disponibilização das 

estatísticas dos 3 últimos 

anos; implementação 

dos PCTs. 

- De acordo com os 

momentos de avaliação: 

o CP decide como 

apreciar as anteriores 

estatísticas e em que 

momento tomará as 

decisões adequadas 

(com dois momentos de 

consulta à comunidade) 

e solicitará novos dados, 

como por exemplo: 

resultados de final de 

período. 
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Relatório da 

Avaliação 

Interna 

Na generalidade das questões do sucesso, é necessário proceder a estudos que possibilitem a 

compreensão: 

- das razões do insucesso escolar (maus resultados e abandono escolar), por exemplo, através de 

entrevistas dirigidas aos alunos, Encarregados de Educação e aos respectivos DTs; 

- dos motivos que conduziram ao sucesso escolar dos alunos distinguidos com mérito escolar, 

nomeadamente através da análise do contexto pessoal e do percurso individual de cada aluno. 

- do percurso dos alunos que entraram na escola num determinado ano escolar (como, por exemplo, 

retomando o estudo dos alunos que ingressaram no 7º ano em 2006-07), procurando perceber como foi 

efectuado o diagnóstico desses alunos, como foram acompanhados e como foram orientados. 

GTAI 

CP 

Ao longo do ano lectivo 

(não prioritário) 

A comparação dos resultados escolares com os das escolas vizinhas, deve ter em conta os respectivos 

contextos (sugere-se que os resultados da avaliação sejam divulgados na página Web da Escola e que se 

consultem os dados das outras escolas, eventualmente disponibilizados dessa mesma forma ou através da 

AP14). 

Para que exista uma análise justa de resultados devia existir uma relação estatística por turma/ano para 

cada uma das unidades lectivas leccionadas: 

- não se podem efectuar comparações entre secundário regular e profissional (dentro e fora da escola) 

quando o último exige ao aluno a aprovação em todos os módulos, ou seja, em todas as unidades 

lectivas (no regular o aluno pode ter negativa em várias unidades e transitar de ano); 

- nos cursos profissionais, o mesmo curso pode ter uma matriz curricular diferente de escola para escola; 

na escola, os diferentes cursos têm diferentes matrizes, o que implica diferentes módulos leccionados; 

- é preciso definir exactamente como vai ser feita a análise dos resultados. 

GTAI Ao longo do ano lectivo 
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3 – Identificação dos campos envolvidos no PCE 

PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

Instrumento 

de 

Autonomia 

Acções que devem ser desenvolvidas Responsáveis Calendarização 

PAA 

Constituir um grupo de trabalho para a elaboração do PCE. CP e Direcção  

Julho para que em 

Setembro já esteja tudo 

pronto para começarem 

a trabalhar 

Elaboração do PCE, em interacção com a revisão do PEE e das orientações da Educação para a Cidadania 

(que é axial aos nossos PEEs), tendo em conta, nomeadamente a:  

- Criação do hábito de fundamentar as soluções nas necessidades diagnosticadas; 

- Interacção com as estruturas de modo a identificar vias plausíveis para o gradual reforço do trabalho 

cooperativo entre os professores; 

- Articulação disciplinar e interdisciplinar; 

- Articulação e racionalização da diversidade de apoios de que dispomos; 

- Forma de concretizar e de articular os planeamentos disciplinares e de turma. 

Grupo de trabalho 

PCE  

Ao longo do ano lectivo 

(em simultâneo com a 

revisão do PEE) 

Criar o Plano de Formação do Pessoal Docente e Não Docente, identificando claramente áreas prioritárias 

de formação articuladas com as prioridades do PEE. 
CP  

Desenvolver algumas experiências (propostas / aceites pelos envolvidos) que procurem melhorar alguns 

aspectos do trabalho curricular e contribuam para o PEE e o PCE (pelo que devem ser acompanhadas e 

avaliadas), nomeadamente a: 

- Articulação de recursos e de apoios; 

- As actividades interdisciplinares devem ser identificadas / clarificadas e articuladas nos PCTs e nas 

planificações dos grupos curriculares 
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PAA 

- Clarificação de quais os grandes e os pequenos Projectos, admitindo o papel que os grandes projectos 

podem ter na interacção com os pequenos (sem prejuízo da grande diversidade de contributos que a 

escola já proporciona); 

- Diagnosticar os interesses/necessidades dos alunos; 

- Definir critérios para o encaminhamento dos alunos para os Cursos CEF e Profissionais 

- Melhorar a comunicação/articulação com as parcerias. 

CP 

GT do PCE 
 

PEE 

Proceder à análise longitudinal de alguns dos apoios. 

Novo modelo para os Apoios. 
GTAI  

É necessário acompanhar o percurso dos alunos, dentro da Escola e após a sua saída: 

- dos CEFs e dos Cursos Profissionais; 

- dos que terminaram o 9º ano (e que saem da escola) e 12º ano; 

- esclarecer o tipo de informação que este acompanhamento proporcionará para a melhoria contínua; 

- Elaborar um questionário simplificado para o acompanhamento do percurso pós-escolar dos alunos, 

aplicado pelos Serviços Administrativos ou alunos do CEF de Assistente Administrativo; proposta para 

definir os momentos de aplicação: 

1. Até ao final do ano civil em que o aluno terminou o curso; 

2. Repete-se ao fim de dois anos aos mesmos alunos; 

3. Finalmente, passados cinco anos. 

O tratamento destes dados deve ter conta a realidade socioeconómica do país (necessidades do mercado de trabalho, situação 

económica dos alunos…). 

Direcção Executiva 

 

Conselho Pedagógico 

 

Coordenadores 

Curso 

 

Serviços 

Administrativos 

Ao longo do ano lectivo 

(não prioritário) 

Avaliação 

Interna 

Actualizar a descrição da oferta da Escola nos últimos anos e actualizar essa Oferta em função das reais 
necessidades do meio educacional. 

Comunidade Escolar  

Recensear os projectos colectivos de desenvolvimento profissional que estão em curso na Escola. 

 

 

Proceder a mais algumas análises longitudinais, por exemplo, um apanhado da evolução do Desporto 
Escolar: quais as modalidades, quais os participantes (número; escalão; género), qual o sucesso 
competitivo, etc. 

 

Identificar os motivos da menor eficácia e eficiência dos apoios.  

Negociar listas de verificação de diversos processos e modelos de relatórios. CP e Direcção  
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4 – Identificação das linhas de acção prioritárias Educação para a Cidadania 

PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

Instrumento 

de 

Autonomia 

Acções que devem ser desenvolvidas Responsáveis Calendarização 

 

PAA 

 

 

 

 

→ Definir/clarificar o conceito de Cidadania, criando áreas temáticas (celebração de dias…) e explicitá-lo 

nos PCTs e nos planos de actividades das turmas.  

→ Divulgação do projecto de escola “Educação para a Cidadania”.  

→ Garantir a formação de docentes e outros agentes educativos direccionada para a aquisição de 

competências para trabalhar a Educação para a Cidadania. 

→ Estruturar e registar as ocorrências sobre a Indisciplina (quantitativas e qualitativas) 

→ Analisar à luz do novo Regulamento Interno se esta Ficha de Ocorrências obedece aos pressupostos que 

constam no mesmo. 

Directores de Turma 

Biblioteca Escolar 

Conselhos de Turma 

Equipa do GAA 

Conselho Pedagógico 

GT «Educação para a 

Cidadania» 

 

PEE 

→ Utilizar a recolha de actividades desenvolvidas em 2008-2009 para compreender melhor as «dinâmicas 

de cidadania» da Escola e contar com o envolvimento dos alunos noutros projectos extra-curriculares bem 

sucedidos 

GTAI 

GT «Educação para a 

Cidadania» 

Coordenador 

Projectos 

 

→ Incluir no Diagnóstico da Escola e na Revisão do PEE o que se tiver apurado sobre a indisciplina e as 

correspondentes propostas de «combate» e «prevenção» 

GT de Revisão do 

PEE/PCE 

GTAI 

GT «Educação para a 

Cidadania» 
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5 – Planeamento participado 

PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 

Instrumento 

de 

Autonomia 

Acções que devem ser desenvolvidas Responsáveis Calendarização 

PAA 

Elaborar o PAA em tempo útil, começando com o esboço das linhas de orientação, de modo a que seja um 

apoio para a comunidade, a todos os níveis, nomeadamente: 

 - definição da estrutura, das prioridades e dos processos de participação da comunidade;  

 - calendarização das principais dinâmicas da escola, por exemplo, a semana da escola e os dias das 

principais reuniões. 

 

CP - Propõe 

Director - Elabora  

CG - Aprova· 

(Segundo o DL 75/2008) 

 

Os órgãos devem reunir no início do ano para estabelecerem um planeamento anual e devem reunir a 

meio do 2º Período para rectificar o planeamento para que haja uma articulação/planificação estreita 

entre os Órgãos de Gestão e os grupos de trabalho.  

→ Participação de todos os elementos da comunidade.  

→ Partilha equilibrada de espaços e materiais.  

→ Prioridades: identificação de problemas que dificultam o sucesso escolar e linhas de acção prioritárias 

para a educação para a cidadania.  

 

Director 

Órgãos de Gestão 

Grupos de Trabalho 

GTAI 

 

→ Melhorar a comunicação entre os órgãos e entre eles e o GTAI e a comunidade  
→ Definir os percursos de comunicação necessários entre os diversos membros da comunidade, a partir de 

dinâmicas já existentes. 

CP  
Director  
CG  
GTAI 

 

→ Rentabilizar a webpage e a plataforma moodle como ferramenta de apoio às actividades lectivas, à 

participação da comunidade, etc. 
Director e Equipa PTE  

PEE 
Acordo entre os órgãos, o GTAI e a comunidade acerca dos processos de elaboração do Diagnóstico e de 

revisão do PEE e sobre a respectiva calendarização. 
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PEE 

Para o diagnóstico é necessário  

Proceder à audição:  

- dos Alunos (começando eventualmente com uma Assembleia de Delegados e de Subdelegados de Turma 

e ouvindo as turmas, através dos respectivos DTs); 

- da Associação de Estudantes;  

- dos Funcionários Administrativos e Auxiliares (começando eventualmente com uma Assembleia de cada); 

- dos Pais e Encarregados de Educação e da APEE. 

E ainda  

- decidir sobre a viabilidade da aplicação de instrumentos que privilegiem o anonimato; 

- fundamentar melhor os «pontos fortes» e os «pontos fracos» da Escola;  

- descrever as instalações actuais e as intervenções a fazer: elaborar e aplicar um inquérito;  

- descrever os Equipamentos actuais e desejados: elaborar e aplicar um inquérito;  

- descrever os Recursos Financeiros: solicitar dados sobre os últimos anos, dando particular atenção às 

fontes alternativas e actualizar o levantamento feito em 2005-06. 

 

 

 

 

 

 

 

GTAI e GT PEE/PCE 
 

Orçamento 

 

 → Planear, pelo menos, duas reuniões anuais entre representantes do Conselho Administrativo e do 

Conselho Geral com os Directores de Instalações e os Coordenadores dos Grupos, para debate das 

propostas de orçamento interno e tomadas de decisão oficiosas. 

→ O orçamento, após aprovação no Conselho Geral, deve estar à disposição para consulta, numa versão 

de fácil compreensão de toda a comunidade, na Sala de Professores,  

 

Conselho 

Administrativo 

 Conselho Geral  

Directores de 

Instalações 

Coordenadores dos 

Grupos 

 

 

 

Avaliação 

Interna 

 

Constituir a equipa com a participação da comunidade e dos órgãos. 

CP  
Director  
CG  
GTAI 

1º Período 

 Definir as linhas de acção com a participação da comunidade e dos órgãos. 

Órgãos, estruturas, 

GTAI e a comunidade 

 

1º Período 
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Seixal, 14 de Dezembro de 2009 

 
Ana Paula Avelar (Conselho Pedagógico), tendo em conta a sugestão de alterações propostas pelo GTAI à última versão do Plano de Melhoria de 23-11-2009  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Interna 

Definir os grandes objectivos para 2009-10:  

- elaborar o Regimento e Procedimentos da Avaliação Interna (GTAI faz a primeira proposta; CG conduz o 

restante processo de participação e, no fim, aprovará);  

- apresentar propostas para o Projecto Educativo (o que avaliar todos os anos, o que avaliar 

diferentemente - de acordo com o ciclo dos 4 anos lectivos; em particular, como avaliar o próprio PEE);  

- operacionalizar um Sistema de Acompanhamento e Avaliação pronto a ser usado (e aperfeiçoado) em 

2010-14, de acordo com o PEE, o RI e o Regimento e Procedimentos da Avaliação Interna. 

GTAI  

Avaliação: 

→ Todas as medidas implementadas devem ser objecto de acompanhamento e avaliação para terem 

efeitos em 2010/2011 e na revisão do PEE. 

→ Elaborar listas de verificação para acompanhar a implementação e o desenvolvimento das medidas 

propostas neste plano de melhoria. 

→ A meio do ano lectivo o balanço dos trabalhos deve ser apresentado à comunidade. 

→A avaliação final das medidas tomadas deve ser efectuada através dos relatórios finais de 2009-10, mas 

para este efeito todos os modelos devem ser revistos. 

Órgãos de Gestão 

Grupos de Trabalho 

GTAI 

 
 
 
 
Ao longo do ano lectivo 
 
 
 
 
A partir de Fevereiro 
 

 


