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1. INTRODUÇÃO 
 

Neste documento, o Observatório de Qualidade apresenta o seu Plano de Ação para o ano letivo 

2019/2020  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

O Plano de Ação do Observatório de Qualidade para o ano 2019/2020 irá debruçar-se sobre os 

seguintes parâmetros: 

a) MONITORIZAÇÃO DO CONTRATO DE AUTONOMIA DO AGRUPAMENTO  

 Elaboração do Relatório Anual de Progresso previsto no artigo 8º da Portaria 

nº265/2012, de 30 de agosto (setembro/inícios outubro de 2019) 

b) PROVAS DE AFERIÇÃO  

 Análise dos resultados obtidos pelo Agrupamento nos REPA (Relatório de Escola das 

Provas de Aferição) (outubro 2019) 

 Elaboração do Relatório dos REPA (outubro 2019) 

 Entrega do Relatório dos REPA, elaborado pelo Observatório de Qualidade, para ser 

analisado em Conselho Pedagógico (outubro 2019) 

 Análise deste Relatório nos vários departamentos com a respetiva elaboração de 

pareceres por parte dos mesmos (novembro/dezembro 2019) 

 Elaboração do Relatório Final dos REPA pelo Observatório de Qualidade com a 

integração dos vários pareceres dos departamentos (janeiro 2020) 

 Monitorização das práticas sugeridas pelos departamentos com sugestões para inverter os 

resultados menos positivos (maio 2020) 
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c) PLANO DE MELHORIA 

 Análise SWOT do agrupamento (outubro 2019)  

 Monitorização da implementação do Plano de Melhoria com elaboração de Relatórios 

Intermédios em 2 momentos distintos (janeiro, abril 2020)  

 Elaboração de inquéritos e/ou entrevistas a docentes, discentes, encarregados de educação  

(janeiro/fevereiro/março/abril 2020) 

 Aplicação de inquéritos de e/ou entrevistas a docentes, discentes, encarregados de 

educação (janeiro/fevereiro/março/abril 2020)  

 Elaboração do Relatório Final (julho 2020) 

d) METAS DE SUCESSO 

 Apresentação, por parte dos docentes, de metas de sucesso com percentagens prováveis de 

positivas a cada disciplina/turma para o final do ano escolar (outubro/novembro 2020) 

 Apresentação dos resultados obtidos no final de cada período (janeiro; abril; julho 2020) 

 Análise comparativa com as metas estabelecidas sob forma de gráficos no final de cada 

período (janeiro; abril; julho 2020) 

  Análise comparativa dos resultados obtidos em exames com o panorama nacional e 

regional, bem como a posição no ranking publicado pela imprensa (julho 2020)  

e) OUTRAS AÇÕES 

 Elaboração do Plano de Melhoria da Biblioteca Escolar tendo como referência os 

resultados do Relatório de Autoavaliação (outubro/novembro/dezembro 2019)  

 Monitorização da implementação do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho (Educação 

Inclusiva) (março 2020) 

 Monitorização da implementação do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho (Autonomia e 

Flexibilidade Curricular) (março 2020) 
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 Avaliação da forma como o PASEO (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória), homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, está enraizado e/ou 

assumido nas práticas do Agrupamento (março 2020) 

 Elaboração e aplicação de Inquérito de satisfação aos alunos (visitas de estudo, 

informática, docentes, cantina, higiene dos edifícios, secretaria, etc.) (abril 2020)  

 Elaboração e aplicação de Inquéritos sobre o trabalho colaborativo e trabalho experimental 

(abril 2020) 

 Elaboração e aplicação de Inquéritos sobre a implementação do Programa ERASMUS+ 

K1 (maio 2020) 

 

3. CONCLUSÃO 
 

Este Plano de Ação irá ser monitorizado regularmente, nomeadamente, através da elaboração de 

Relatórios Intermédios em janeiro e abril e do Relatório de final de ano letivo. 

 


