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PLANO DE AÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE ESCOLAR 

Lei vigente: Lei n.o 31/2002 de 20 de dezembro. 

 N.o 294 — 20 de dezembro de 2002 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A 7953 

Contrato de autonomia homologado a 26 de outubro de 2014, nos termos da Portaria n.º 

265 

 

 Plano de actividades Objectivos da observação Calendarização 

1.1. 

Avaliação/observação interna dos índices 

de qualidade dos serviços do agrupamento. 

Metodologias utilizadas: Inquéritos de 

satisfação e análise dos resultados obtidos. 

Avaliação da qualidade e 

dos índices de satisfação 

dos serviços de refeitório 

por parte dos utentes. 

Setembro de 2013 

1.2. 

Projeto Lideranças inovadoras em parceria 

com a Microsoft: Criar mecanismos de 

intervenção no sentido de fomentar uma 

verdadeira articulação curricular 

(horizontal; vertical; de atividades; de 

conteúdos). 

Monitorização das intervenções e 

contributos pedagógicos para a criação de 

uma base de partilha e reflexão sobre a 

práxis, através da plataforma Moodle da 

escola. 

Melhorar os índices de 

sucesso dos alunos  

Desde novembro de 2011 

 

 

Setembro de 2013 

1.3. 
Monitorização das evidências em relação ao 

Plano de Melhoria  

Sugerir ações que 

permitam implementar as 

propostas do plano. 

Ao longo do ano 

1.4. 

Elaboração e acompanhamento dos 

trâmites decorrentes da proposta de 

celebração do contrato de autonomia. 

De acordo com a Portaria 

n.º 265 

De setembro de 2012 a 

outubro de 2013. 

1.5. 

Revisão e atualização dos documentos 

estruturantes do agrupamento, de acordo 

com as alterações da lei vigente e da 

revisão curricular. 

Atualização dos 

documentos que regem a 

vida do agrupamento para 

posterior aprovação do 

conselho geral. 

2.º e 3.º período. 

1.6. 
Elaboração de um inquérito para a CPCJ para 

averiguar situação de maus-tratos 
Psicóloga Janeiro de 2014 
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Representantes da CPCJ e 

da assembleia municipal 

1.7. 

Monitorização da avaliação e resultados 

dos alunos para posterior reflexão e 

propostas para plano de melhoria 

Análise dos documentos 

provenientes do conselho 

de diretores de turma e dos 

departamentos 

Inquéritos com pais, 

alunos. 

A partir de Janeiro de 

2014 

1.8. 

Monitorização e acompanhamento da 

elaboração do projeto educativo de 

agrupamento. 

Imprimir uma tónica em 

volta da celebração do Foral 

de Manteigas (500 anos). 

Relacionar o PE com os 

valores e atitudes de 

cidadania e a Arte como 

vetores de aprendizagem.  

A partir de 8 de julho de 2013 

1.9. 
Elaboração de um guião para a entrevista 

para contratação de um psicólogo 

Apresentar questões 

relacionadas com as 

necessidades específicas do 

agrupamento. 

Janeiro de 2013 

1.10. Avaliação interna do agrupamento 

Análise dos inquéritos de 

satisfação e dos índices de 

satisfação da comunidade 

educativa 

Ao longo do ano letivo 

 

 


