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1. INTRODUÇÃO 
 

O Observatório de Qualidade pretende fazer um balanço intermédio da implementação do Plano 

de Melhoria iniciado no ano letivo transato.  
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

a) Ações de Melhoria  

O Observatório de Qualidade fez um balanço da implementação das medidas de ação de melhoria 

propostas no Plano de Melhoria elaborado em março de 2019 e a terminar no final do presente ano 

letivo e que a tabela-síntese que apresentamos a seguir sintetiza:  

 

ASPETO A MELHORAR 
AÇÃO DE 

MELHORIA 
INÍCIO CONCLUSÃO 

Reforço da articulação inter e 

intradisciplinar no planeamento das 

atividades letivas e na gestão dos 

programas, para a resolução das 

dificuldades dos alunos e a melhoria 

dos resultados 

Ação de 

melhoria 1 março 2019 junho 2020 

Realização de atividades experimentais 

programadas e generalizadas, no 

sentido de estimular de forma 

consistente a cultura e a curiosidade 

científicas 

Ação de 

melhoria 2 março 2019 junho 2020 

Incentivo à utilização das tecnologias 

de informação e comunicação em 

contexto de sala de aula como 

ferramentas de aprendizagem e 

desenvolvimento 

Ação de 

melhoria 3 março 2019 junho 2020 
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Valorização do acompanhamento, 

monitorização e observação direta da 

atividade letiva em sala de aula, para 

favorecer os processos de partilha e 

reflexão sobre as práticas pedagógicas 

Ação de 

melhoria 4 março 2019 junho 2020 

Criação de alternativas que minimizem 

as limitações decorrentes da falta do 

Serviço de Psicologia e Orientação, 

nomeadamente ao nível da orientação 

escolar e vocacional 

Ação de 

melhoria 5 março 2019 junho 2020 

Valorização da participação efetiva dos 

pais e encarregados de educação, dos 

alunos e do pessoal não docente na 

definição e discussão das prioridades, 

na elaboração dos documentos 

estruturantes e nos processos de 

autoavaliação do Agrupamento 

Ação de 

melhoria 6 março 2019 junho 2020 

Avaliação e apresentação de provas 

documentais de melhoria 

Ação de 

Melhoria 7 
março 2019 junho 2020 

 

Acrescente-se, ainda, que para cada uma destas Ações de melhoria foi elaborada uma planificação. 

Contudo, o Observatório de Qualidade verificou que estas planificações, sobretudo ao nível da 

monitorização, se revelaram, quase todas, de difícil concretização pelo que, neste ano letivo, concluiu-se 

pela sua revisão procedendo-se à sua avaliação de acordo com o atual Plano de Ação. 
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b) Propostas de melhoria apresentadas pelos departamentos  

O OQ endereçou, no final do ano letivo transato, um pedido a todos os departamentos para que se 

pronunciassem e apresentassem sugestões de melhoria, o que veio a concretizar-se em reunião geral de 

docente que teve lugar no dia 26 de junho de 2019. 

A seguir, iremos fazer um balanço da implementação destas sugestões até ao momento: 

 

Sugestões 1ª análise  

(janeiro 2020) 
1. Antecipar para julho as reuniões de 

articulação vertical e horizontal para uma 

melhor preparação do ano letivo 

A grande maioria dos docentes não concordou 

com esta sugestão, pois, o cansaço no final do 

ano letivo, é muito grande havendo, ainda, 

muito trabalho para realizar pelo que não se 

prevê a sua implementação. 

2. Nos horários dos docentes do 

departamento, deve estar contemplado algum 

tempo de reunião conjunta para que se possam 

planificar e monitorizar as articulações 

Esta medida foi parcialmente concretizada, 

mas ainda não abrange todos os 

departamentos. 

3. Criar um espaço na escola, em que os 

alunos mais velhos, em regime de 

voluntariado, possam ajudar os alunos mais 

novos, não só no esclarecimento de dúvidas e 

realização de trabalhos, mas também na 

orientação do seu percurso dentro da escola. 

Esta seria também atividade a ser contemplada 

no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento 

Apesar de ainda não estar concretizada, será 

uma das medidas adotadas este ano letivo. Em 

Cidadania e Desenvolvimento, os grupos 

definidos têm por base grupos heterogéneos 

(com alunos de vários níveis de competências 

adquiridas). 

4. Melhorar os processos de ensino 

aprendizagem dos alunos com vista à 

promoção do sucesso educativo no 

agrupamento, através de mais recursos 

humanos que permitam mais horas de apoio 

educativo a alunos com dificuldades de 

aprendizagem, passageiras ou persistentes 

Sugestão já concretizada. 

5. Melhorar as condições nos espaços de 

convívio e de lazer do estabelecimento de 

ensino do Primeiro Ciclo, nomeadamente o 

espaço exterior com apetrechamento do mesmo 

com material apropriado, assim como o espaço 

Esta sugestão encontra-se em concretização. 

Os melhoramentos interiores no 1º ciclo foram 

feitos havendo um compromisso por parte da 

autarquia (assumida em Conselho Geral de 13 

de janeiro de 2020) da execução de um projeto 
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interno a ser usado no intervalo, em dias em 

que as condições climatéricas assim o exijam 

a nível do espaço exterior. 

6. Equipar a sala de aula (nº11) com 

materiais específicos para que os alunos com 

medidas adicionais possam desenvolver 

atividades práticas e funcionais 

Esta medida, neste ano letivo, é impossível de 

concretizar uma vez que não existem salas 

para o efeito; no entanto, realçar que o 

departamento procura desenvolver, nas 

condições existentes, algumas atividades 

práticas e funcionais para os referidos alunos. 

7. Os professores adaptarem eficazmente os 

testes escritos 

Sugestão já concretizada. 

8. Os professores (caso seja necessário) 

solicitarem aos professores do departamento de 

educação especial a leitura dos testes aos 

alunos em sala à parte, atempadamente; 

Sugestão já concretizada. 

9. Estabelecer parcerias/protocolos com o 

INATEL de modo que os alunos possam ter 

aulas de natação 

Apesar dos esforços em viabilizar esta 

parceria, não existe  feedback do INATEL. 

10. Estabelecer parcerias/protocolos com a 

Biblioteca Municipal de modo que os alunos 

possam requisitar livros. 

Sugestão já concretizada. 

11. Na sala de Educação Musical é 

necessária a substituição,  das colunas de som e 

colocação das mesmas num local mais 

apropriado, e de preferência com sistema 

wireless. As colunas que neste momento estão 

na sala, apenas uma funciona e os cabos estão 

numa confusão incrível. Também era 

necessário arranjar o leitor de CDs da sala de 

música, ou substituição desta 

Apesar de não estar ainda tudo concretizado, 

está-se a fazer um esforço para ultrapassar 

estas situações. 

12. Os docentes da Educação Física: 

A. Dotar o ginásio da escola com um 

projetor, como acontece nas restantes salas. 

Este pedido já foi repetidamente feito, como se 

pode confirmar nas atas do departamento e foi 

sucessivamente ignorada; 

B. Incluir, no horário das turmas/dos alunos 

do 2º e 3º ciclo, um bloco de 45’ destinado às 

atividades do Desporto Escolar. Este projeto, 

“Desporto Escolar”, assume uma enorme 

importância para os alunos e para a escola 

A proposta A foi já concretizada; no entanto, 

ainda não foi possível encontrar uma solução 

para as restantes. 
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(horas letivas que aproveitam a todos e não só 

aos docentes da disciplina de Educação Física). 

C. B.1 - Esta sugestão encontra justificação 

no número reduzidíssimo de alunos que fazem    

parte ativa deste projeto, no 5º ano de 

escolaridade, (1(um) aluno). A sobrecarga 

horária a que estes alunos são sujeitos, 

inviabiliza a frequência dos momentos de 

treino e consequente não integração ativa nas 

atividades do Clube; 

B.2 - Carece demonstrar e comprovar junto dos 

encarregados de educação, a importância que 

este tipo de atividades desempenha junto dos 

seus educandos, nomeadamente na 

diversificação e experimentação de 

significantes vivências desportivas; 

B.3 - Esta situação vai, a breve trecho, ter 

como consequência a perda de grupos equipa e 

de horas letivas para a escola. 

D. Equipar o ginásio da escola com um 

espelho; 

E. Dotar o ginásio de um sistema de 

aquecimento eficaz. Esta preocupação assume 

uma importância ainda maior, tendo em conta 

a zona onde nos localizamos e a necessidade 

de uma correta amplitude térmica para a 

prática segura de exercício físico. 

F. Renovação / reposição de materiais 

diversos para a lecionação de conteúdos 

13. Sugestões para a SALA 10 de Educação 

Visual: 

A. Verifica-se a necessidade de Cortinas 

novas que permitam fazer projeções (as atuais 

estão rotas). 

B. O lavatório está com infiltração 

(deformado) e a torneira tem o manípulo solto; 

C. Há uma grande necessidade de uma 

arrecadação para trabalhos e, essencialmente, 

materiais. 

D. Na escola deveria existir mais painéis 

Apesar de ainda não estarem concretizadas, 

prevê-se a sua concretização até ao final do 

ano letivo. 
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para poder colocar trabalhos (expor, dar 

visibilidade). Propõe-se a criação de um painel 

de corticite na parede redonda das escadarias, 

junto ao refeitório. Seria relativamente fácil, 

comprar rolos de corticite com 0,6 ou 0,8 mm 

de espessura, colados na parede ao longo do 

seu comprimento,  desde 1m do chão, ao longo 

de 1,5m de altura altura. desde 1m do chão, ao 

longo de 1,5m de altura. 

14. Providenciar uma sala de trabalho para 

os professores, com condições mínimas para o 

desenvolvimento das tarefas a que todos 

estamos cada vez mais obrigados. Esta sala 

deverá ser também acompanhada com um 

conjunto de regras e comportamentos a adotar 

pelos seus frequentadores, por forma a impedir 

que se transforme em mais uma sala de 

convívio. Este pedido justifica-se pelas 

seguintes razões: 

A.1. A sala de professores funciona como local 

de convívio de docentes, como tem que ser, e 

inviabiliza um ambiente sossegado para a 

concretização das tarefas que os professores 

têm que desenvolver. 

A.2. - A biblioteca escolar, nos dias de hoje, 

não oferece as condições mínimas para que os 

docentes possam desenvolver aí o seu trabalho 

individual. Os alunos, por falta de outro local, 

utilizam este espaço como sala de convívio e 

de desenvolvimento de tarefas lúdicas, que 

impedem a criação de um ambiente propício à 

concentração que se impõe na concretização 

das tarefas docentes 

Sugestões já concretizada. 

15. O bar da sala de professores deveria ter 

uma oferta mais variada, em termos de 

alimentação, uma vez que a esmagadora 

maioria dos docentes em funções na escola não 

são residentes em Manteigas e, não raras vezes, 

se não se almoçar na cantina, ou porque não se 

comprou a senha ou porque o almoço não 

Esta medida já está a ser concretizada 

podendo, no entanto, ser alvo de melhoria. 
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agrada, a alimentação far-se-á com sandes, 

quando as há. Não haver sumos ou águas 

pequenas, é incompreensível. Ressalva-se a 

boa vontade da funcionária de serviço que faz 

o que pode e tenta sempre resolver qualquer 

situação que apareça 

16. Relativamente a Informática: 

A. o docente reitera uma opinião que é do 

conhecimento de todos, que o material 

informático é pouco e está um bocado obsoleto 

logo a nossa sugestão é um investimento nessa 

área. Sabemos que já estão a ser feitos esforços 

nesse sentido, mas ainda não se conseguiu a 

verba necessária mas sugere-se melhorar e 

adquirir novos e mais computadores e outros 

equipamentos, para a escola, incrementando 

também a utilização de aplicações informáticas 

ou dispositivos tecnológicos 

Esta medida já foi, em parte, concretizada 

com a aquisição de novo material informático 

e de reabilitação de equipamento já existente, 

mas ainda precisa de ser continuada. Além 

disso, alguns docentes realizaram formação na 

área das novas tecnologias, quer através da 

realização de formação no estrangeiro 

(Programa ERASMUS+ K1) quer nacionais. 

17. As sugestões de Oficina de Saberes, 

embora díspares, no essencial, os docentes 

concordam que, sendo uma disciplina 

iminentemente prática, os 45 minutos semanais 

são insuficientes, a relação com o que se passa 

em Cidadania e Desenvolvimento, foi difícil, 

uma vez que apenas os jovens transmitiram 

oralmente, o que se passava nas aulas. A 

relação entre O.S. e C.D. (professores) deveria 

ser mais estreita. Sabemos quais os temas 

tratados e que pesquisaram para posterior 

execução de trabalhos (escritos, apresentações, 

vídeos), no entanto a comunicação entre 

docentes, deveria ser mais estreita. Talvez 

fosse benéfico ter uma parceria mais eficaz 

com o docente de C.D. (Nas duas turmas o 

trabalho efetuado foi o possível, atendendo às 

condicionantes) 

Neste ano letivo, os docentes de O.S. são dois 

e já  estão a trabalhar mais em conjunto com 

as docentes de C.D.. Contudo, não foi possível 

aumentar a carga letiva nas disciplinas. 

18. Reforçar e valorizar o trabalho já 

desenvolvido pelos diretores de turma quanto 

ao apoio prestado aos encarregados de 

educação, no desenvolvimento de 

Esta medida já está a ser concretizada. 
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conhecimentos e competências que lhes 

permitam fazer o acompanhamento académico 

dos seus filhos e exercer o seu papel parental, 

de formação e educação dos educandos 

19. Potencializar os mecanismos já 

existentes quanto à divulgação de experiências, 

ideais e materiais, possibilitadores do 

desenvolvimento de uma prática investigativa e 

de inovação educacional local 

Esta medida já foi concretizada. 

20. Divulgar experiências, ideias e materiais, 

possibilitando o desenvolvimento de uma 

prática investigativa e de inovação educacional 

Esta medida já foi concretizada. 

21. Promover a articulação entre docentes 

dos diferentes níveis de ensino 

Esta medida já está a ser concretizada. 

22. Desenvolver a articulação do Projeto 

Educativo com os projetos dos agentes 

educativos presentes no território educativo do 

agrupamento 

Esta medida já foi concretizada. 

23. Estimular a sensibilização de todos os 

atores educativos para a importância da 

inovação, com especial relevância para o 

envolvimento dos pais e outros intervenientes 

no processo de mudança 

Esta medida já foi concretizada. 

24.   Apoiar a continuação da intervenção da 

escola na dinamização da comunidade 

envolvente, de forma a que esta se constitua 

num verdadeiro foco de desenvolvimento 

comunitário 

Esta medida já está a ser concretizada, pois, 

sempre que possível a escola imiscui-se nas 

atividades da comunidade envolvente. 

25. Valorizar a avaliação dos progressos 

obtidos em relação às expectativas 

Esta medida já está a ser concretizada à luz 

dos Decretos-lei nº54 e 55, de 2018, de 06 de 

julho, do PASEO e nos próprios critérios de 

avaliação de cada disciplina. 

26. Planificar a definição clara de objetivos, 

especialmente no que diz respeito às principais 

competências dos conhecimentos a 

desenvolver 

Esta medida já está a ser concretizada. 

27. Os horários deveriam ser melhor 

pensados em função dos clubes, uma vez que 

as horas de clube dos professores não são 

compatíveis com os horários dos alunos, o que 

Esta medida já está a ser concretizada. 
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dificulta a articulação entre as partes 

envolvidas ou seja docentes e alunos. Por 

exemplo: uma tarde nos horários de ambos 

para vessas atividades 

28.  O Diretor deveria circular pelos 

corredores das salas de aula e entrar mesmo, de 

vez em quando, nas salas de aula, a fim de se 

poder inteirar do que se passa e de como 

decorrem as aulas. Isso deveria acontecer sem 

qualquer aviso prévio. Assim, poder-se-ia 

melhorar a indisciplina que, por vezes, ocorre 

dentro das salas e o Diretor poderia também 

aperceber-se de como decorrem as aulas e do 

que está a ser lecionado 

Esta medida já foi concretizada 

29. Os docentes devem cumprir os prazos 

estipulados pela direção evitando atrasos no 

cumprimento das tarefas por parte das diversas 

estruturas intermédias 

Esta medida já está a ser concretizada, mas 

continua a ser necessário aumentar os níveis 

de cumprimento por parte dos docentes. 

30. Uma hora comum para o trabalho em 

equipa de docentes de diferentes áreas, 

viabilizando assim a colaboração estreita e a 

reflexão conjunta entre profissionais com 

formação, experiências e contextos diferente 

Esta medida, apesar de já estar a ser 

concretizada em alguns departamentos, será 

de difícil concretização para todos os 

docentes. 

31.   Uma hora em comum no horário para 

reunião de todos os elementos do departamento 

Esta medida foi parcialmente concretizada 

mas ainda não abrange todos os 

departamentos. 

32.  Realização de pequenos projetos ou 

atividades de caráter pedagógico/cultural 

constantes no PAA que envolvam os três ciclos 

de escolaridade, em domínios de autonomia 

curricular 

Esta medida já está a ser concretizada, mas 

ainda de forma muito incipiente. 

33. Sugestão da criação do Clube de Línguas 

para desenvolver a leitura (exemplo: Francês e 

Inglês com Português) 

Esta medida já foi concretizada. 

34. Projetos para o 8.º ano e o 11.º ano, 

mediante horas de crédito, ao abrigo do artigo 

13.º, do Despacho Normativo n.º 10-B/2018 

(Ex. Português e Físico-Química) 

Esta medida considera-se concretizada, pois, 

face ao número reduzido de alunos por turma, 

o agrupamento reúne condições para se 

atingirem os objetivos, não sendo necessária a 

aplicação do estipulado na lei. 

35. Dar continuidade ao projeto “Na Ribalta” Esta medida já foi concretizada. 
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36. Melhorar e adquirir novos e mais 

computadores e outros equipamentos, para a 

escola, incrementando a utilização de 

aplicações informáticas ou dispositivos 

tecnológicos 

Esta medida já foi, em parte concretizada, 

quer na 
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c) CONCLUSÃO 

 
O Observatório de Qualidade considera que o balanço é positivo, pois, a maioria das medidas já 

foram ou estão a ser concretizadas sendo poucas as de impossível concretização.  

Acrescente-se, ainda, que a devido tempo irão ser analisadas as sugestões de melhoria indicadas 

pelos discentes e encarregados de educação.  

Haverá lugar a um novo balanço em abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 
 

 


