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Plano de Melhoria 

Introdução: 

O presente plano visa ir de encontro às áreas destacadas no âmbito do Relatório 

produzido pela equipa de Avaliação Externa, de 23 de maio de 2014, assumindo o 

comprometimento com um processo de melhoria, através da criação de um conjunto de 

estratégias para que o mesmo seja alcançado. 

Assim sendo, o Plano Melhoria foi elaborado de forma a cumprir as recomendações da 

Inspeção Geral da Educação, a saber: 

• Continuação de ações na área da prestação do serviço educativo com vista a 

consolidar as taxas de conclusão;  

• Mobilização de todos os agentes para um trabalho articulado de modo a reduzirem as 

taxas de anulação de matrícula nos cursos profissionais e de educação e formação;  

• Aprofundamento de atividades de supervisão da prática letiva com efeitos na melhoria 

das práticas profissionais;  

• Operacionalização de um plano de formação que promova a melhoria do desempenho 

profissional;  

• Rendibilização dos recursos disponíveis, com vista a uma formação mais abrangente e 

de qualidade; 

• Envolvimento de outros elementos da comunidade educativa, para além de docentes, 

na equipa de autoavaliação, por forma a alargar o olhar no processo de 

autorregulação. 

 

Para cada ação foram identificados os objetivos a atingir, os intervenientes, os 

critérios/estratégias utilizados, a calendarização e a Monitorização. 
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I - Área: Serviço educativo  

1. Meta/Objetivo: Consolidação das taxas de conclusão - (Coordenado pelo Diretor de Curso) 

Plano de ação: 

Ações/Estratégias Intervenientes Critérios de sucesso 
Calendarização das 
ações/estratégias 

Monitorização do 
Progresso 

Transdisciplinaridade/Cooperação Pedagógica 

Docentes  
Conselho de 

Turma/Orientador 
Educativo/Diretor de 

Turma/Diretor de Curso  
Alunos 

Encarregado de Educação 

Desenvolvimento de 
atividades/projetos em 
parceria 

Ao longo do ano letivo/ 
período de vigência 

Departamentos/Conselho 
Pedagógico 

A meio de cada período 
letivo e no final dos 

mesmos 

Projetos de turma (Concurso equestre, feiras 
tradicionais, hortas, jardins, viveiros, concursos 
diversos) 

 
Realização de Projetos 

Aumentar os momentos de avaliação formativa Nº de avaliações 
formativas 

Diversificar os instrumentos de avaliação  Testes sumativos, fichas, 
trabalhos escritos, orais, 
projetos individuais, 
reformulações de trabalhos 

Melhoria da assiduidade – Redução do número 
de faltas 

Percentagem de aulas 
assistidas 
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1. Meta/Objetivo: Taxas de anulação de matrícula - (Coordenado pelo Diretor de Curso) 

Plano de ação: 

Ações/Estratégias Intervenientes Critérios de sucesso 
Calendarização das 
ações/estratégias 

Monitorização do 
Progresso 

Dinamizar atividades que promovam o 
desenvolvimento dos perfis profissionais e o 
conhecimento das saídas profissionais (a incluir 
no PAA) 

OE/DT 
Direção/Conselho de 

Turma 

Nº de ações  
Nº de anulações 

 

Ao longo do ano letivo / 
período de vigência 

Direção 
Conselho Pedagógico 

Deteção e acompanhamento das situações 
potenciadoras do abandono escolar 
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II – Área - Gestão e organização pedagógica 

1. Meta/Objetivo: Aprofundamento da atividade da prática letiva - (Coordenado pelo coordenador de departamento) 

Plano de ação: Supervisão da prática letiva para melhoria das práticas profissionais 

Ações/Estratégias Intervenientes Critérios de sucesso 
Calendarização das 
ações/estratégias 

Monitorização do 
Progresso 

Supervisionar a prática letiva em sala de aula 

Docentes 
Coordenador de 
Departamento 

Direção 
Diretor de Curso 

Percentagem de docentes 
com as aulas 

supervisionadas 

Ao longo do ano letivo / 
período de vigência 

Conselho Pedagógico 
Departamentos 

Cooperar/partilhar com os pares 
Número de 

atividades/projetos em 
parceria 

Elaborar um plano orientador da prática 
docente para aqueles que lecionam pela vez o 
ensino profissional / vocacional 

Utilização do plano 
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2. Meta/Objetivo: Plano de formação para a melhoria do desempenho profissional – (Coordenado pelo coordenador de departamento – Docentes; 

Direção - Operacionais) 

Plano de ação: Operacionalização de um plano de formação 

Ações/Estratégias Intervenientes Critérios de sucesso 
Calendarização das 
ações/estratégias 

Monitorização do 
Progresso 

Desenvolvimento de ações/debates/colóquios 
sobre temas de interesse da comunidade – 
Áreas técnica, pedagógica e cultural (incluir no 
PAA) 

Docentes 
Centro de Formação 

Direção 
Operacionais 

Número de ações 
Ao longo do ano 

letivo/período de vigência 
Ao longo do ano letivo 
Conselho Pedagógico 

Organizar, em parceria com o CFAEBI, o Plano 
de Formação para docentes e operacionais 
(incluir no PAA) 
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3. Meta/Objetivo: Rendibilização dos recursos disponíveis com vista a uma formação mais abrangente e de qualidade – (Coordenado pelo Diretor de 

Curso) 

Plano de ação: Desenvolvimento de projetos disciplinares e transdisciplinares 

Ações Intervenientes 
Critérios das 

ações/estratégias 
Calendarização das 
ações/estratégias 

Monitorização 

Implementar projetos específicos de acordo 
com a área disciplinar Docentes 

Docente da FCT 
Diretor de Curso 

Direção 

Nº de projetos realizados 

Ao longo do ano 
letivo/período de vigência 

Conselho de Turma 
Conselho Pedagógico 

Direção 

Intervenção na exploração agroflorestal da 
escola no âmbito da Formação em Contexto de 
Trabalho de acordo com plano previamente 
estabelecido 

Nº de intervenções e grau 
de cumprimento do plano 

de trabalho 
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III – Área – Avaliação Interna 

1. Meta/Objetivo: Alargamento da equipa da avaliação Interna 

Plano de ação: Integração de não docentes, Encarregados de Educação e alunos 

Ações Intervenientes 
Critérios das 

ações/estratégias 
Calendarização das 
ações/estratégias 

Monitorização 

Abrir a composição da Comissão de Avaliação 
aos não docentes, alunos e pais e encarregados 
de educação 

Docentes 
Operacionais 

Alunos 
Pais e Encarregados de 

educação 

- - - Imediata - - - 
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CONTROLO 

Ações de Melhoria 
ESTADO 

Data de início 
da atividade 

1º P 2º P 3º P 
Data de 

conclusão 
Não 

iniciado 
Em 

execução 
Não 

iniciado 
Em 

execução 
Não 

iniciado 
Em 

execução 

Transdisciplinaridade/Cooperação Pedagógica         

Projetos de turma         

Aumentar os momentos de avaliação formativa         

Diversificar os instrumentos de avaliação         

Melhoria da assiduidade         

Reduzir as taxas de anulação de matrícula         

Dinamizar atividades que promovam o desenvolvimento dos perfis profissionais e o conhecimento das 
saídas profissionais (a incluir no PAA) 

        

Supervisionar a prática letiva em sala de aula         

Cooperar e partilhar com os pares         

Elaborar um plano orientador da prática docente         

Desenvolvimento de ações/debates/colóquios sobre temas de interesse da comunidade (incluir no 
PAA) 

        

Organizar, em parceria com o CFAEBI, o Plano de Formação para docentes e operacionais (incluir no 
PAA) 

        

Implementar projetos específicos de acordo com a área disciplinar         

Intervenção na exploração agroflorestal da escola no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho de 
acordo com plano previamente estabelecido 

        

Abrir a composição da Comissão de Avaliação aos não docentes, alunos e pais e encarregados de 
educação 

        

Data: _____ /_______ / _______  

Os membros da CAI: 
_______________________________ ______________________ ______________________  ________________________ ______________________ 

 
 

___________________________   _________________________   ________________________


