
Ação de Melhoria ATIVIDADES METAS
Instrumentos 

Avaliação / Evidências 
Quem Quando Estado

AM1 -Promover o Sucesso Social 

(reconhecimento da comunidade)

→ Utilização dos Quadros de Mérito Escolar, assim como de outras formas 

de reconhecimento social. (prémios, certificados, diplomas, entre outros)
→  Incrementar o reconhecimento social em pelo menos 5% dos alunos.               

• Atas                                             

• Grelha de Atividades do 

PCT                            

Direção; PPTs / DTs / 

Coord. Departamento / 

Registos BE
Final do ano lectivo de 

20.21
Em realização

 → Utilização em sala de aula de diversos instrumentos, metodologias e 

recursos que reforcem a avaliação formativa e a autoregulação das 

aprendizagens.

→ Publicar, no Moodle do Agrupamento, duas fichas formativas, por ano de 

escolaridade /disciplina/período. (Banco de fichas formativas).

• Fichas Formativas 

publicadas 

Coordenadores  

Departamento

Final do ano lectivo de 

2019.20
Em realização

→ Criação de Momentos Formais de Partilha de Boas Práticas    

→  Realizar uma reunião de departamento, no final do ano letivo,  para 

partilha de boas práticas e de metodologias ativas, com base nos dados 

fornecidos nas fichas de observação de aulas entre pares.

Atas de Departamento / 

Memorandos de Articulação 

Coordenadores de 

Departamento

Final do ano lectivo de 

2019.20
Em realização

→ Utilizar ao longo do ano letivo, pelo menos, três (3) metodologias ativas de 

ensino, em todas disciplinas/turmas/anos de escolariedade.
Grelha de Registo

 Coordenadores e sub 

Coordenadores de 

Departamento, 

Professores

Final do ano lectivo de 

20.21
Em realização

→ Ajustar, ao longo do ano letivo, os procedimentos pedagógicos, recorrendo 

a pelo menos três (3) estratégias de diferenciação pedagógica, em todas 

disciplinas/turmas/anos de escolariedade. 

Grelha de Registo

 Coordenadores e sub 

Coordenadores de 

Departamento, 

Professores

Final do ano lectivo de 

20.21
Em realização

→ Intensificar a utilização de recursos tecnológicos  e ferramentas digitais 

no auxílio à prática letiva, envolvendo os alunos na aprendizagem             

→  Utilizar pelo menos três (3) recursos tecnológicos por cada 

disciplina/Turma/ano de escolaridade, ao longo do ano.
Grelha de Registo

 Coordenadores e sub 

Coordenadores de 

Departamento

Final do ano lectivo de 

2020.21
Em realização

→ Fomentar o uso regular da BE como estrutura de apoio educativo.
→ Usar a  biblioteca como “espaço aula" rentabilizando meios e recursos, 

pelo menos, uma vez por período/turma.

 Memorandos de CA / 

Registos BE

 Coordenadores 

Departamento

Final do ano lectivo de 

2020.21
Em realização

→ Divulgação do PAM à comunidade educativa. → Divulgar semestralmente  o PAM à comunidade educativa.
• Relatório Anual;Publicações 

Pag web; Placards; emails
Equipa AVI

Ano letivo 19.20 e 20 e 

21
Em realização

→ Acompanhamento da implementação do Plano de Ações de Melhoria. →  Acompanhar a implementação das Ações de Melhoria ao longo do ano
• Relatório Anual;Publicações 

Pag web; Placards
Equipa AVI

Ano letivo 19.20 e 20 e 

21
Em realização

→ Realização do Relatório final →  Elaborar o relatório final no final do ano letivo. • Nº de reuniões Equipa AVI
Final do ano lectivo de 

2020.21
Em realização

                        DESIGNAÇÃO DAS AÇÕES DE MELHORIA     

AM5-Promover uma cultura de 

autoavaliação

Relação c/ PE

A → RESULTADOS ACADÉMICOS E 

SOCIAIS

 C → LIDERANÇA E GESTÃO 

B → PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EDUCATIVO

AM3 -Recursos Educativos

AM2- Reforço das Metodologias 

Ativas de Aprendizagem
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→ Planificação de situações de aprendizagem  no âmbito dos 

departamentos curriculares, reforçando as metodologias ativas e a 

diferenciação pedagógica

PAM INICiAL 2020  


