
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRUDA DOS VINHOS 

 

 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DE PROMOÇÃO DA QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os trabalhos iniciaram-se a 25 de maio, na reunião de Conselho Pedagógico, com a apresentação das medidas de promoção do sucesso 

educativo emanadas pelo Ministério de Educação. Em reunião Geral de Docentes, a 2 de junho, todos tomaram conhecimento das 

medidas e foram envolvidos no processo de identificação das fragilidades existentes em cada grupo/turma. Posteriormente, um grupo de 

professores fez a triangulação de dados, selecionou e priorizou as fragilidades que mais se evidenciaram e iniciou a construção do Plano 

de Ação Estratégica. 

Ao planeamento da sequência de ações, em função de resultados e de prioridades, podemos apelidar de planeamento estratégico. A sua 

ligação aos processos de avaliação é óbvia, não é possível estabelecer prioridades sem recolher informação sobre a situação atual e 

analisar o seu significado. Somente perante um diagnóstico se pode tomar decisões e tornar provável o futuro que se deseja. Por isso, 

pode dizer-se que a avaliação é um procedimento de verificação da aprendizagem, que se torna uma estratégia de planeamento da 

melhoria e de desenvolvimento (dos alunos, do exercício profissional da docência ou das organizações). Esta dinâmica avaliativa só será 

eficaz se toda a comunidade educativa estiver envolvida e empenhada com o intuito de melhorar os resultados obtidos, sendo necessário 

rever as práticas e valorizar as aprendizagens, sempre com o objetivo de melhoria e de reorientação do caminho que a escola deve 
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seguir. Deste modo, é necessário um processo permanente de levantamentos e análise de informações relativas ao desenvolvimento das 

diferentes ações previstas, de modo a serem feitos os reajustes necessários durante o processo e não apenas ao final, por este motivo 

são referenciados, na calendarização do Plano de Ação Estratégica, os diferentes momentos de avaliação. 

Em função das atividades a empreender, é preciso ter em conta espaços disponíveis, tempo necessário para a sua realização, integração 

dos saberes curriculares em torno de problemas e questões significativas identificadas, o trabalho colaborativo entre educadores e 

educandos e, por fim, a teia complexa de relações colegiais entre profissionais de educação (Formosinho&Machado, 2009). 

Na verdade, a sustentabilidade dos processos de melhoria assenta numa perspetiva holística que abrace a conceção de escola como 

organização que aprende (Senge et al.,2005), valorize os professores, a formação em contexto e as dinâmicas de colaboração (Bolivar, 

2012). 

Recorrendo a fontes documentais ou de outra natureza, como relatórios de autoavaliação, de Avaliação Externa, Plano de Melhoria e 

atas, e após a contribuição de todos os docentes do agrupamento, foram identificadas quatro fragilidades e apresentadas medidas para 

cada uma delas, com vista à superação dos problemas/fragilidades diagnosticados. 
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2. COMPROMISSO SOCIAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRUDA DOS VINHOS/HISTÓRICO E METAS DE SUCESSO: 

 HISTÓRICO DE SUCESSO METAS DE SUCESSO 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1.º Ano 100% 100% 100% 100% 100% 

2.º Ano 91% 95,6% 92% 94% 96% 

3.º Ano 97% 99,5% 99% 99% 99% 

4.º Ano 98% 100% 100% 100% 100% 

1.º Ciclo 96,5% 98,7% 97,8% 98,3% 98,8% 

Os dados apresentados neste quadro referem-se à percentagem de alunos que transitaram de ano.  

 

 TAXA DE SUCESSO POR DISCIPLINA NO ANO LETIVO 2015/16 

 PORTUGUÊS MATEMÁTICA ESTUDO DO MEIO 

1.º Ano 95%* 96%* 99%* 

2.º Ano 87%* 88%* 97%* 

3.ºAno 96% 95%* 98%* 

4.º Ano 99% 92%* 99%* 

MÉDIA* 91% 93% 98% 

Os dados apresentados neste quadro referem-se à percentagem de alunos que obtiveram resultados positivos em cada uma das disciplinas.  
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3. CARACTERIZAÇÃO DE CADA MEDIDA 

 

1 

 

FRAGILIDADE / PROBLEMA Alunos com baixo nível de proficiência na leitura e na escrita 

ANOS DE ESCOLARIDADE Educação Pré-escolar, 1.º e 2.º anos 

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA “SEMEANDO A LEITURA E A ESCRITA” 

OBJETIVOS Melhorar o sucesso dos alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade 

METAS 

Aumentar em quatro pontos percentuais a taxa de sucesso, na disciplina de Português, no final do ano letivo 

2016/17 (para o 1.º e 2.º anos de escolaridade) 

Aumentar em quatro pontos percentuais a taxa de sucesso, na disciplina de Português, no final do ano letivo 

2017/18 (2.º ano de escolaridade) 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 

‣ Em sala de pré-escolar/aula do 1.º ano, cada educador/professor dinamiza o projeto “Mala das 

Surpresas”, que foi iniciado no ano letivo anterior, no Pré-Escolar, e permitiu criar hábitos de leitura 

orientada com o envolvimento dos encarregados de educação. Pretende-se dar continuidade e alargar ao 

1.º ano para promover o desenvolvimento da linguagem. Com este projeto fomenta-se a articulação 

entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo e, em simultâneo, a compreensão da importância do livro 

como fonte de informação e conhecimento. 

‣ Organização de um espaço, em cada centro escolar, equipado com materiais manipuláveis e motivadores 
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que permitam a exploração e o desenvolvimento de conteúdos no âmbito da linguagem (compreensão e 

expressão), que será dinamizado por docentes sem turma, em articulação com o educador/professor 

titular de grupo/turma: 

‣ Criação de grupos homogéneos de 4 a 6 crianças/alunos que frequentarão as atividades, por um 

período de 3 a 5 horas semanais; 

‣ Os grupos serão criados tendo em conta a avaliação diagnóstica e serão reajustados após os 

momentos de avaliação formativa; 

‣ Em sala de aula o professor replica as diferentes atividades tendo por base a planificação conjunta 

entre os professores intervenientes. 

‣ Na biblioteca, o professor desenvolve o trabalho colaborativo com o professor bibliotecário, tendo como 

base o referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”, e utilizando o guião de pesquisa adotado pelo 

Agrupamento; na sala de aula o professor pode, e deve, dar continuidade ao trabalho. 

‣ Dinamização do concurso de fluência verbal/soletração “Pensa e Diz” na Educação Pré-Escolar/1.º e 2.º 

anos, em articulação com a Biblioteca Escolar: 

‣ Em todos os grupos/turmas, o educador/professor dinamiza momentos de treino da fluência 

verbal/soletração para apurar uma criança/aluno que irá representar o seu grupo/turma no concurso 

anual do agrupamento. 

‣ Dar continuidade ao projeto “Pedalar na Escrita”, iniciado no ano letivo de 2015/2016 – atividade 

desenvolvida pelos professores titulares, em sala de aula, que produziu acréscimo de encorajamento aos 

alunos e às turmas, melhorou a interação professor-aluno, melhorou a competência na compreensão dos 

temas, interligou vivências, vocabulário e conceitos, enquanto permitiu a todos uma boa quota de 
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autorrealização no sentido das competências académicas como parte da cidadania ativa. Para os 

docentes envolvidos na prática de sala de aula todos lidaram com uma matriz de procedimentos, típica 

de um trabalho especializado no âmbito do desenvolvimento da linguagem e competências comunicativas 

(compreensão, expressão, leitura e escrita). 

CALENDARIZAÇÃO 

Implementação das atividades- de outubro até ao final do ano letivo. 

Avaliação diagnóstica- setembro/outubro (identificação dos alunos com maiores dificuldades). 

Avaliação intermédia- fevereiro, estudo comparativo entre os resultados iniciais e à data. 

Avaliação final- julho, estudo comparativo entre os resultados iniciais e finais. 

RESPONSÁVEIS 

Coordenador do Departamento da Educação Pré-Escolar 

Coordenador do 1.º ano 

Coordenador do 2.º ano 

RECURSOS 

Espaço para o ateliê em cada centro escolar 

Materiais pedagógicos de apoio à leitura e à escrita, por centro escolar, como: quadro interativo, Tablet, 

gravador easy-speak, par de auscultadores, quadro magnético, molas regraváveis, alfabeto fonético 

ilustrado, conjuntos de sequências de imagens, conjunto de fantoches, letras móveis, jogos de pré-escrita, 

livros do Plano Nacional de Leitura, Testes de Avaliação e Diagnóstico de Linguagem, material de desgaste… 

Professor de 1.º Ciclo, Educador de Infância, Docente de Educação Especial, Docente Bibliotecário e 

Terapeuta da Fala 

INDICADORES 

Percentagem de alunos do 1.º e 2.º anos com resultados positivos na disciplina de Português: 

2016/17: taxa de sucesso de 91% 

2017/18: taxa de sucesso de 95% 
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NECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO 

Técnicas de Leitura e Escrita – Projeto “Pedalar na Escrita” 

Escrita Criativa 

Dificuldades específicas na aprendizagem da leitura e escrita 
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2 

 

FRAGILIDADE / PROBLEMA Alunos com baixo nível de proficiência no cálculo e raciocínio matemáticos 

ANOS DE ESCOLARIDADE 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos 

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA “LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA” 

OBJETIVOS Melhorar o sucesso dos alunos no final do 1.º 2.º 3.º e 4.º anos de escolaridade 

METAS 

Aumentar em dois pontos percentuais a taxa de sucesso, na disciplina de Matemática, no final do ano letivo 

2016/17 

Aumentar em dois pontos percentuais a taxa de sucesso, na disciplina de Matemática, no final do ano letivo 

2017/18 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 

‣ Organização de um espaço, em cada centro escolar, equipado com materiais manipuláveis e motivadores 

que permitam a exploração e o desenvolvimento de conteúdos no âmbito da compreensão e raciocínio 

matemáticos, que será dinamizado por docentes sem turma, em articulação com os professores titulares 

de turma: 

‣ Criação de grupos homogéneos de 4 a 6 alunos que frequentarão a oficina por um período de 3 a 5 

horas semanais; 

‣ Os grupos serão criados tendo em conta a avaliação diagnóstica e serão reajustados após os 

momentos de avaliação formativa; 

‣ Em sala de aula o professor replica as diferentes atividades tendo por base a planificação conjunta 
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entre os professores intervenientes. 

‣ Dinamização dos concursos “Experimento Matemática” e “Calculomania” 

‣ Em todas as turmas, o professor dinamiza momentos de treino de resolução de problemas e cálculo 

mental, para apurar um aluno que irá representar a sua turma nos concursos anuais do agrupamento. 

CALENDARIZAÇÃO 

Implementação das atividades- de outubro até ao final do ano letivo. 

Avaliação diagnóstica- setembro/outubro (identificação dos alunos com maiores dificuldades). 

Avaliação intermédia- fevereiro estudo comparativo entre os resultados iniciais e à data relativamente aos 

alunos envolvidos nas atividades. 

Avaliação final- julho estudo comparativo entre os resultados iniciais e finais dos alunos envolvidos nas 

atividades. 

RESPONSÁVEIS 
Coordenador do 3.º ano 

Coordenador do 4.º ano 

RECURSOS 

Espaço para os laboratórios em cada centro escolar 

Materiais pedagógicos de apoio à experimentação da Matemática, por centro escolar: jogo do Diagrama de 

Venn, jogos de lógica, caixa métrica, balança de sólidos e líquidos, curvímetro, balança digital, conjunto de 

sólidos com planificações, conjunto de geometria, aritmética divertida… 

Dois professores do 1.º Ciclo 

INDICADORES 

Percentagem de alunos do 1.º Ciclo com resultados positivos na disciplina de Matemática: 

2016/17: taxa de sucesso de 95% 

2017/18: taxa de sucesso de 97% 

NECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO 

Dificuldades específicas da compreensão e raciocínio matemáticos 
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Matemática Experimental 
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3 

 

FRAGILIDADE / PROBLEMA Baixo nível de literacia científica 

ANOS DE ESCOLARIDADE 
Educação Pré-Escolar 

1.º Ciclo 

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA “A CIÊNCIA NA ESCOLA” 

OBJETIVOS 
Melhorar a capacidade de mobilizar informação explícita e implícita nos enunciados escritos. 

Estimular a pesquisa documental, o aprofundamento teórico e a relação entre conceitos. 

METAS 
Aumentar, em cinco ponto percentuais, o número de respostas corretas das crianças de cinco anos de idade 

e dos alunos do 1.º Ciclo, em questionários elaborados para o efeito. 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 

‣ Em sala de aula, o professor dinamiza atividades experimentais: 

‣ As crianças/os alunos seguem protocolos; 

‣ As crianças/os alunos constroem protocolos; 

‣ As crianças/os alunos realizam as experiências (através da experimentação desenvolvem 

competências do método científico como: levantamento de hipóteses, observação, controlo de variáveis, 

registo e apresentação de conclusões). 

‣ Estes protocolos poderão ser trocados entre turmas ou entre os próprios alunos da mesma turma. 

‣ Semana da Ciência- Apresentação de trabalhos realizados ao longo do ano com convite à comunidade e 

com a presença de um cientista. 

CALENDARIZAÇÃO Implementação das atividades- de outubro até ao final do ano letivo. 
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Avaliação diagnóstica- setembro/outubro (identificação dos alunos-amostra). 

Avaliação intermédia- fevereiro estudo comparativo entre os resultados iniciais e à data, relativamente às 

crianças e aos alunos envolvidos nas atividades. 

Avaliação final- julho estudo comparativo entre os resultados iniciais e finais das crianças e dos alunos 

envolvidos nas atividades. 

Ao longo do ano, quinzenalmente, implementação das atividades com as crianças/alunos 

RESPONSÁVEIS 
Coordenador do Departamento da Educação Pré-Escolar 

Coordenador do Departamento do 1.º Ciclo 

RECURSOS 

Material de Laboratório, por centro escolar: microscópio, conjunto de equipamento para laboratório, 

conjunto de ímanes em barra, Kit de eletricidade, modelo do interior da Terra, modelo do vulcão, conjunto 

de minerais, fósseis e rochas, … 

Professor do 1.º Ciclo 

Educador de Infância 

INDICADORES Percentagem de alunos que respondem corretamente ao questionário no final do ano letivo. 

NECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO 

Formação em Ciências Experimentais 



 13 

4 

 

FRAGILIDADE / PROBLEMA 
Reconhecimento da importância da parceria escola /famílias enquanto entidades promotoras do 

desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos (crianças, alunos, adultos) 

ANOS DE ESCOLARIDADE 
Educação Pré-Escolar 

1.º Ciclo 

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA “ENCONTROS NA ESCOLA” 

OBJETIVOS Melhorar o processo interativo Pais Escola 

METAS 
Aumentar a eficácia das práticas educativas parentais e da escola 

Diminuir o número de ocorrências de comportamentos desajustados 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 

Pais 

1.ª Fase - Entrevistas/questionários para avaliar as necessidades 

2.ª Fase - Workshop de sensibilização e divulgação do projeto, direcionadas para outras entidades que 

trabalhem com a Educação (v.g. SAÚDE, CPCJ, CMAV), no sentido de estabelecer parcerias, que 

possibilitem a eficácia do trabalhar em rede. 

3.ª Fase - Reuniões regulares com os pais dos alunos que revelem necessidade de supervisão parental 

acrescida, nas seguintes modalidades: 

  “Encontros na Escola” com grupos de pais. para aplicação de um Programa de Competências 

Parentais, englobando as áreas relativas ao desenvolvimento da criança (saúde, higiene, autonomia, 

comunicação pais/ filhos, comportamentos.) numa lógica de co-construção, ou seja de partilha entre 

todos os intervenientes. Algumas das sessões podem contemplar atividades lúdico-pedagógicas que 
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envolvam pais e filhos. 

 Atendimentos ou aconselhamento parental em situação de crise, por técnicos habilitados na área. 

Crianças 

“Mala das emoções” 

Alunos 

“Casa das emoções” e “Oficina do Bem-Estar” 

 

Parceria com a Escola Profissional Gustave Eiffel, curso de Animação Sociocultural para dinamização de 

atividades lúdico/criativas nos intervalos que promovam as competências sociais e pessoais dos alunos.  

CALENDARIZAÇÃO 

Pais 

Aplicação de questionário para avaliação das necessidades ao nível das competências parentais: 1.º Período 

2016/2017 

Implementação das atividades com os pais- ao longo do ano letivo 

Aplicação de um questionário, aos pais e encarregados de educação, para aferir o nível de satisfação relativo 

ao programa – final do ano letivo 2016/17 

Aplicação de um questionário, aos docentes, para aferir o nível de satisfação relativo ao programa – final do 

ano letivo 2016/17 

Replicação do processo no ano letivo 2017/18 

 

Crianças/Alunos 

Implementação das atividades com os alunos, - quinzenalmente 

Levantamento do número de ocorrências disciplinares- 1.º Período 2016/2017 
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Levantamento do número de ocorrências disciplinares- 2.º Período 2016/2017 

Levantamento do número de ocorrências disciplinares- 3.º Período 2016/2017 

Estudo comparativo do número de ocorrências por turma- no final do ano letivo 

RESPONSÁVEIS 

Coordenador do Departamento da Educação Pré-Escolar 

Coordenador do Departamento do 1.º Ciclo 

Coordenador do Departamento da Educação Especial 

RECURSOS 

“Mala das Emoções” e “Casa das Emoções” (ESELx) 

Coleção de livros sobre emoções da Porto Editora, jogos manipuláveis sobre emoções, conjunto de 

fantoches, materiais sensoriais, tabuleiro de areia… 

Psicólogo Educacional 

Educador Social 

Técnico de Serviço Social 

INDICADORES 

Taxa de noventa pontos percentuais de grau de satisfação dos pais envolvidos face à aplicação do programa. 

Taxa de noventa pontos percentuais de grau de satisfação dos docentes do agrupamento face à aplicação do 

programa. 

Diminuição em da taxa de ocorrências de comportamentos desajustados. 

NECESSIDADES DE 
FORMAÇÃO 

Formação para pais 

Encontros de pais 

 Operacionalização desta medida implica a formação de uma equipa multidisciplinar, sem a qual não será possível executar o conjunto 

de atividades previstas 
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4. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO 

 

 Todas as atividades propostas em cada uma das medidas serão parte integrante do Plano Anual de Atividades do Agrupamento. 

 Em setembro de 2016, nas reuniões de departamento / grupos de ano, os responsáveis por cada uma das medidas acima 

descritas farão a sua apresentação a todos os docentes implicados em cada uma delas. 

 Serão criados grupos de trabalho, coincidentes com os Grupos de Ano, com atribuições de tarefas e designação dos 

responsáveis. 

 Cada grupo de trabalho definirá os procedimentos necessários para operacionalizar a medida bem como a calendarização dos 

momentos de articulação, para o 1.º período. 

 Mensalmente, nas reuniões de Grupo de Ano, os docentes procederão à partilha e planificação das atividades a desenvolver no 

âmbito das medidas. 

 No final de cada período, cada grupo fará uma reflexão / avaliação do processo decorrido, com reformulação, caso necessário. 

Estas reflexões serão partilhadas e enriquecidas nos diferentes departamentos curriculares. 

 Em fevereiro de 2017 ocorrerá o primeiro momento de aferição interna – avaliação intermédia. 

 Em junho / julho de 2017 ocorrerá o 2.º momento de avaliação – avaliação final.  

 Em Grupo de Ano / Departamentos Curriculares, serão analisados os resultados e refletir-se-á sobre a pertinência de 

continuidade ou reformulação das medidas. 
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