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A melhoria não é um acontecimento pontual (…) um processo que necessita de ser 

planeado, desenvolvido e concretizado ao longo do tempo em sucessivas vagas, 

produzindo uma aprendizagem permanente. De acordo com Bolívar (2003, p.171) “uma 

escola que institucionalizou a melhoria como processo permanente é uma escola que se 

desenvolve como instituição, uma escola que aprende”. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Melhoria tem como objetivo o fortalecimento e/ou mudança de 

práticas, em resposta às áreas destacadas no âmbito da Avaliação Interna e Externa, 

pretendendo assumir um comprometimento com um processo de melhoria e o 

estabelecimento de condições objetivas de como essa melhoria será alcançada. Este Plano 

resulta, em grande parte, das reflexões retiradas da leitura atenta do Relatório de Avaliação 

Externa da Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), cuja intervenção ocorreu nesta 

escola entre os dias 25 e 27 do mês de novembro de 2013. 

A Equipa de Avaliação Interna (EAI) concebeu como estratégia de envolvimento da 

comunidade educativa – na delineação do Plano de Melhoria – a reflexão sobre as áreas de 

melhoria identificadas pela IGEC, em articulação com as reveladas pelas ações de diagnóstico 

promovidas no ano letivo de 2013/14, pela Equipa de Avaliação Interna. A partir desta análise 

reflexiva, os diversos Departamentos Curriculares formularam sugestões de atividades 

destinadas a atenuar/combater os efeitos dos aspetos menos fortes da Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Alter do Chão (EPDRAC).  

A Equipa de Avaliação Interna terá a responsabilidade de planificar e monitorizar as 

atividades a implementar, referentes a cada uma das ações de melhoria, sendo que o Plano de 

Melhoria da EPDRAC integra, de forma articulada, as várias ações de melhoria validadas pela 

Equipa de Avaliação Interna. Para cada ação de melhoria do Plano, foram nomeados os 

responsáveis que, em conjunto com outros elementos da Comunidade Educativa, irão 

desenvolver estratégias para atingir os objetivos. 

Salienta-se o facto de, apesar da Avaliação Interna, numa primeira fase, não seguir na sua 

totalidade o modelo de avaliação CAF, o Plano de Melhoria aqui apresentado segue o referido 

modelo, particularmente no que se refere às fichas de ação de melhoria. 

Em suma, este documento pretende, assim, constituir-se como um compromisso da 

EPDRAC na melhoria do seu desempenho em áreas menos fortes, visando o reforço na 

excelência e na qualidade, esforço este construído coletivamente e que se fundamenta, 

novamente, no prazer de Estar, Pertencer, Ser... Escola Profissional de Desenvolvimento 

Rural de Alter do Chão.  
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ESTRUTURA DO PLANO DE MELHORIA 

 

O Relatório de Avaliação Externa da EPDRAC, além de evidenciar os resultados do 

desempenho organizacional desta escola, assumiu-se como um instrumento de reflexão acerca 

da sua própria organização e da sua Avaliação Interna, resultando numa oportunidade de 

melhoria, já que contribuiu para a análise reflexiva e o debate promovidos por professores, 

pais/encarregados de educação, alunos, assistentes operacionais e técnicos, no âmbito das 

várias estruturas. De facto, aquele Relatório, ao identificar Pontos fortes e Áreas de melhoria, 

ofereceu elementos para a construção deste Plano de Melhoria.  

Deste modo, o presente Plano tem como objetivo apoiar a Direção da EPDRAC e as suas 

estruturas intermédias na implementação de um conjunto de ações que permitam melhorar o 

seu desempenho, contribuindo desse modo para uma maior qualidade, eficiência e eficácia 

organizacional.  

Os aspetos a melhorar foram analisados e discutidos pela Equipa de Avaliação Interna e 

objeto de reflexão e debate no seio de Departamentos Curriculares que delinearam um 

conjunto de atividades para cada uma das ações / áreas identificadas. Também o Conselho 

Pedagógico analisou e aprovou este Plano.  

Assim, e de modo a facilitar a leitura deste documento, apresentamos a estrutura básica do 

mesmo: 

 Identificação das Ações de Melhoria; 

 Fichas de Ação de Melhoria;  

 Considerações Finais. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA 

 

Ações de Melhoria 

1) Redução das situações de indisciplina 

2) Melhoria dos resultados escolares 

3) Melhoria da qualidade e satisfação dos serviços/instalações 

4) Maior divulgação dos documentos orientadores da Escola 

5) Elaboração de um Plano de Apoio para os alunos com maiores dificuldades de 

aprendizagem 

6) Sistematização do processo de autoavaliação 
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FICHAS DE AÇÃO DE MELHORIA 

AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

1) Redução das situações de indisciplina 

Dirigente responsável Coordenadora da ação Equipa operacional 

Diretora Diretora Corpo Docente e Diretores de turma 

Critério dominante da CAF Partes interessadas 

Critério 2 – Planeamento e 
Estratégia 

Comunidade Educativa 

Descrição da ação de melhoria 

Criar e promover condições que reduzam os problemas de indisciplina. 

Objetivo (s) da ação de melhoria 

- Reduzir o número de ocorrências a nível disciplinar; 
- Respeitar as regras instituídas nos normativos da EPDRAC; 
- Fomentar um bom clima na escola através de regras implícitas e explícitas; 
- Resolver os conflitos de forma mais justa, assertiva e pedagógica. 

Atividades a realizar 

- No início do ano letivo uniformizar, em Conselho de Turma, as medidas de atuação em sala de aula; 
- Elaborar com os alunos um código de conduta; 
- Promover uma intervenção sistemática e firme dos professores e assistentes face a comportamentos 
inadequados e participação imediata da ocorrência; 
- Estabelecer formas de atuação perante situações de indisciplina, a constar no Regulamento Interno; 
- Realçar a importância do Quadro de Valor e de Excelência; 
- Dinamizar o trabalho de pares de modo a estimular o respeito mútuo e a entreajuda. 

Resultado (s) a alcançar 

- Reduzir a indisciplina; 
- Promover atitudes e valores adequados. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- O cumprimento de normas das partes envolvidas. Setembro de 2014 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Impossibilidade de concretizar as atividades propostas por 
fatores externos; 
- O incumprimento de normas das partes envolvidas. 

Julho de 2015 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Comunidade Escolar Não estimado 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Ponto da situação das atividades realizadas e dos resultados alcançados: março de 2015 
Avaliação final das atividades realizadas e dos resultados alcançados: julho de 2015  
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AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

2) Melhoria dos resultados escolares 

Dirigente responsável Coordenadora da ação Equipa operacional 

Diretora Diretora 
Departamentos Curriculares 
Corpo Docente 

Critério dominante da CAF Partes interessadas 

Critério 2 – Planeamento e 
Estratégia 

Comunidade Educativa 

Descrição da ação de melhoria 

Criar condições que promovam o sucesso escolar. 

Objetivo (s) da ação de melhoria 

- Adequar as estratégias de ensino/aprendizagem às dificuldades demonstradas pelos alunos; 
- Adaptar os programas das disciplinas às necessidades e interesses dos alunos; 
- Diversificar os instrumentos de avaliação, como estratégia de regulação do processo de ensino e de 
aprendizagem e de promoção do sucesso escolar. 

Atividades a realizar 

- Adequar as planificações às necessidades, dificuldades e interesses dos alunos; 
- Elaborar os horários dos alunos de modo a contemplar 45 minutos semanais destinados a apoio 
pedagógico, recuperação de módulos e outras necessidades; 
- Criar e aplicar instrumentos de avaliação diversificados durante a lecionação dos módulos, entre outros os 
seguintes: fichas de avaliação sumativas/formativas, trabalhos de pesquisa individuais e/ou em grupo, 
debates, questões de aula orais/escritas, etc. 
- Designar um professor de apoio para acompanhar, em sala de aula, os alunos com maiores dificuldades. 

Resultado (s) a alcançar 

- Melhorar os resultados escolares. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- O cumprimento das medidas das partes envolvidas. Setembro de 2014 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Impossibilidade de concretizar as medidas propostas por 
fatores externos; 
- Incumprimento das medidas das partes envolvidas. 

Julho de 2015 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Professores e alunos Não estimado 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Ponto da situação das medidas aplicadas e dos resultados alcançados: março de 2015 
Avaliação final das medidas aplicadas e dos resultados alcançados: julho de 2015  
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AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

3) Melhoria da qualidade e satisfação dos serviços/instalações 

Dirigente responsável Coordenadora da ação Equipa operacional 

Diretora Diretora Assistentes Operacionais 

Critério dominante da CAF Partes interessadas 

Critério 3 – Pessoas Comunidade Educativa 

Descrição da ação de melhoria 

- Criar condições para uma maior qualidade e satisfação dos serviços prestados pelo bufete e pelo refeitório; 
- Alargar o horário da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos. 

Objetivo (s) da ação de melhoria 

- Promover uma maior qualidade nos serviços/instalações. 

Atividades a realizar 

- Ministrar ações de formação, destinadas aos assistentes operacionais do bufete, sobre Higiene, Saúde e 
Segurança no Trabalho (HSST); 
- Elaborar uma listagem de procedimentos a adotar de forma a tornar o atendimento mais célere; 
- Diversificar a oferta e aumentar a quantidade de produtos disponíveis no bar; 
- Alargar a variedade de produtos no Programa Informático ou elaborar uma tabela de equivalências de 
preços de produtos, caso estes não possam constar no referido Programa; 
- Alargar o horário da Biblioteca/Centro de Recursos Educativos, para estar acessível aos alunos durante a 
hora do almoço; 
- Criar uma “caixa de sugestões” para os vários serviços disponíveis da Escola. 

Resultado (s) a alcançar 

- Realizar as intervenções consideradas prioritárias, visando uma maior qualidade e satisfação dos serviços. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- Grau de intervenção por parte dos assistentes operacionais. Setembro de 2014 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Disponibilidade para aceitar e cumprir novas diretrizes. Julho de 2014 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Assistentes Operacionais 
Formador(a) na área de HSST 

A determinar 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Ponto da situação das medidas aplicadas e dos resultados alcançados: março de 2015 
Avaliação final das medidas aplicadas e dos resultados alcançados: julho de 2015 
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AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

4) Maior divulgação dos documentos orientadores da Escola 

Dirigente responsável Coordenadora da ação Equipa operacional 

Diretora Diretora 

Direção 
Coordenadores de Departamento 
Diretores de Turma 
Associação de Pais 

Critério dominante da CAF Partes interessadas 

Critério 2 – Planeamento e 
Estratégia 

Comunidade Educativa 

Descrição da ação de melhoria 

Divulgar os documentos orientadores da escola. 

Objetivo (s) da ação de melhoria 

Promover a divulgação dos documentos orientadores da escola. 

Atividades a realizar 

- Envolver ativamente a comunidade educativa na elaboração dos documentos orientadores da Escola;  
-Elaborar brochuras para distribuir aos alunos e/ou pais/encarregados de educação, no início do ano letivo, 
contendo informações cruciais dos documentos orientadores da mesma 
- Reunir com todo o corpo docente e não docente para apresentação do Projeto Educativo e outros 
documentos orientadores da EPDRAC. 

Resultado (s) a alcançar 

- Maior conhecimento dos documentos orientadores da escola por parte de todos os membros da 
comunidade educativa; 
- Reconhecer e valorizar os documentos supracitados. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- Empenho e participação ativa dos interessados. Setembro de 2014 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Grau de participação e de envolvimento de todos os 
intervenientes. 

Julho de 2014 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Comunidade educativa Não estimado 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Avaliação final das atividades realizadas e dos resultados alcançados: julho de 2015 
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AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

5) Elaboração de um Plano de Apoio para os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem 

Dirigente responsável Coordenadora da ação Equipa operacional 

Diretora Diretora 
Conselhos de Turma 
Departamentos Curriculares 

Critério dominante da CAF Partes interessadas 

Critério 2 – Planeamento e 
Estratégia 

Alunos 

Descrição da ação de melhoria 

Explicitar, nos documentos próprios, as decisões tomadas pelas estruturas de coordenação educativa e 
supervisão pedagógica, nomeadamente no referente à adequação programática, às especificidades das 
turmas e dos alunos. 

Objetivo (s) da ação de melhoria 

- Formalizar os procedimentos e estratégias adotadas em função das especificidades e dificuldades sentidas 
pelos alunos com maiores dificuldades de aprendizagem. 

Atividades a realizar 

- Elaborar um documento modelo – Plano de Apoio; 

- Sinalizar os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem, em reunião de Conselho de Turma; 
- Identificar as estratégias de apoio a implementar (adequações curriculares, professor de apoio em sala de 
aula, adequações no processo de avaliação, etc.). 

Resultado (s) a alcançar 

- Explicitar, em documento próprio, as decisões tomadas pelo Conselho de Turma relativamente aos alunos 
com maiores dificuldades de aprendizagem; 
- Uniformizar as medidas de apoio a implementar. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- Envolvimento da equipa operacional. Setembro de 2014 

Constrangimentos Data de conclusão 

- Incumprimento das atividades das partes envolvidas. Julho de 2015 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Corpo Docente Não estimado 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Ponto da situação das atividades realizadas e dos resultados alcançados: março de 2015 
Avaliação final das atividades realizadas e dos resultados alcançados: julho de 2015 
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AÇÃO DE MELHORIA 

Designação da Ação de Melhoria 

6) Sistematização do processo de autoavaliação 

Dirigente responsável Coordenadora da ação Equipa operacional 

Diretora Diretora 
Equipa de Avaliação Interna 
Direção 

Critério dominante da CAF Partes interessadas 

Critério 2 – Planeamento e 
Estratégia 

Comunidade Educativa 

Descrição da ação de melhoria 

Sistematizar o processo de autoavaliação, com vista à definição e à implementação de práticas 
organizacionais direcionadas para a melhoria, envolvendo e implicando toda a comunidade educativa, 
garantindo ainda a sua sustentabilidade. 

Objetivo (s) da ação de melhoria 

- Regular o processo de autoavaliação com vista a reforçar a excelência e a qualidade. 

Atividades a realizar 

- Reformular os inquéritos e aplicar os mesmos no final do ano letivo 2014/15; 
- Efetuar o tratamento estatístico, analisar os resultados e elaborar o respetivo Relatório de Avaliação 
Interna; 
- Reformular/elaborar os ajustes necessários no Plano de Melhoria. 

Resultado (s) a alcançar 

- Sistematizar o processo de autoavaliação, visando a melhoria da qualidade e a excelência. 

Fatores críticos de sucesso Data de início 

- Envolvimento da equipa operacional. Setembro de 2014 

Constrangimentos Data de conclusão 

Incumprimento das atividades das partes envolvidas. Julho de 2015 

Recursos humanos envolvidos (nº pessoas/dia) Custo 

Equipa de Avaliação Interna Não estimado 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

Avaliação final das atividades 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a aprovação do Plano de Melhoria pelos órgãos competentes, deverá o mesmo ser 

amplamente divulgado, pelos meios considerados mais eficazes, junto de todas as partes 

interessadas de modo a que todos o conheçam e possam envolver-se ativamente na construção 

da melhoria da EPDRAC. 

A implementação das ações de melhoria deverá ser tida em conta na planificação do 

próximo ano letivo, nomeadamente nas áreas contempladas neste Plano.  


